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Kokouksen avaus ja alkuhartaus.
85 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n 1 momentin mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen lähetetään jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu 9.5.2016.
KL 7:4,1 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

86 §

87 §

Esitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille postitettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
- Päätösesityksen korjaus § 89
- Esityslistan täydennyksenä §:ään 101 esittelijän päätösesitys
- Esityslistan täydennyksenä §:ään 103 Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan päätös
- Esityslistan täydennyksenä §:ään 104 Kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnan päätös ja hintaliite
- Esityslistan § 101 Toimitilaratkaisu hallintoa, yhteisiä työmuotoja ja
Keskustan alueseurakuntaa varten käsitellään muiden kokousasioiden jälkeen §:ssä 111.

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa yleensä kokousviikon perjantaina. Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (14/30 pv), tavallisesti
seuraavan viikon maanantaista lähtien. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokouskutsun/esityslistan lähettämisestä alkaen.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Osallistujalistan mukaan vuorossa
ovat Anu Alenius-Taipalus ja Arja Ylhävaara-Perendi.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Ylhävaara-Perendi ja Pauli Hintikka.

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Esitys

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään osallistujalistan mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Osa-aikaisen perheneuvojan viran määräaikainen täyttäminen
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Kirkkoneuvosto 16.3.2016/48 §:
”(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Perheneuvoja (---) (vakanssi nro 383) on 2.2.2016 päivätyllä kirjeellä
ilmoittanut eroavansa Jyväskylän seurakunnan perheneuvojan virasta
1.10.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvoston
19.2.2014 26 § tekemän periaatepäätöksen mukaisesti vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä tai tehtävien
uudelleen järjestämisestä tehdään aina erikseen päätös.
Perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.1.2016 (8 § Muut esille tulevat asiat) seuraavalla tavalla:
”Perheneuvoja (---) on jäämässä eläkkeelle, pois jääminen tapahtuu kesäkuun alusta. Keskusteltiin alustavasti siitä, haluaako johtokunta
tehdä esityksen viran auki saamiseksi ainakin määräaikaisena edelleen.
Johtokunta oli halukas tähän, perusteena palvelujemme suuri kysyntä,
laki LAVA:sta (lapsivaikutusten arviointi) ja sovittelutulot kunnilta. Asia
tulee esityslistalle toukokuun kokouksessa.”
Vuonna 2011 hyväksytyssä henkilöstösuunnitelmassa perheasianneuvottelukeskuksen henkilöstömäärään on kohdistettu 0,8 viran vähennys
vuosille 2018-2020. Nyt eläkkeelle jäävä työntekijä on työskennellyt virassaan osa-aikaisesti (70 %). Arviolta vuodelle 2020 sijoittuu yksikön
seuraava eläkkeelle jääminen.
Perheasianneuvottelukeskuksen johtokunnan päätöksessä viitataan tarpeeseen säilyttää henkilöstömäärä nykyisellään ainakin määräaikaisesti. Talouden näkökulmasta on huomionarvoista viittaus kunnilta saataviin sovittelutuloihin. Lakisääteisesti kunnille kuuluvaa sovittelutoimintaa ovat perheneuvojat toteuttaneet tähänkin asti, mutta vuoden 2015
aikana on saatu useiden kuntien, mm. Jyväskylän, kanssa neuvoteltua
sopimus siitä, että kunnat maksavat seurakunnalle sovittelupalvelusta.
Vuoden 2016 kuluessa tarkentuu, kuinka paljon tällaista maksullista sovittelutoimintaa tapahtuu. Sovittelutyö sitoo toisaalta henkilöstöresursseja, joten sovittelutoiminnan merkitys ja siihen liittyvä ylimääräinen tulonmuodostus on perusteltua ottaa huomioon henkilöstömäärää tarkasteltaessa. Oma kysymyksensä on, onko tiedossa olevien SOTE-alueiden synnyllä vaikutusta sovittelua koskeviin sopimuksiin. Tämä seikka
osaltaan puoltaisi sitä, että mikäli sovittelutuloissa nähdään perusteet
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säilyttää henkilöstömäärä nykyisellään, asiassa kuitenkin edettäisiin
määräaikaisella ratkaisulla.
Esitys:
Kirkkoneuvosto
1) toteaa (---) virkasuhteen päättyvän 1.10.2016 lukien eroilmoituksen
perusteella;
2) pyytää perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnalta 2.5.2016
mennessä lausuntoa yksikön virkajärjestelyistä ottaen huomioon
vuonna 2011 hyväksytty henkilöstösuunnitelma ja siihen kirjattu vähennystavoite.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.”
---Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta 25.4. 2016/4 §:
”Esitys:
Esitämme, että (---) 1.10.2016 vapautuva 70 % perheneuvojan virka laitetaan auki vähintään kahdeksi vuodeksi määräaikaisena 31.12.2018
saakka. (---) henkilökohtainen eläkeikä täyttyisi vuonna 2018. Koska
Jyväskylän seurakunnan henkilöstösuunnitelman mukaan perheneuvonnan on vähennettävä työvoimaa 0,8 virkaa, mutta vasta vuoteen
2020 mennessä, toivottavinta on, että virka julistetaan auki neljäksi vuodeksi. Mikäli määräaikaisuus olisi nelivuotinen, siis 2020 loppuun ulottuva, niin se helpottaisi seuraavan eläköitymisen aiheuttamaa rekrytointia. Tällöin tämä määräaikaisuus voitaisiin muuttaa 90 % viraksi, jolloin
henkilöstösuunnitelman mukainen vähennys työvoimasta toteutuisi.
Viran täyttämisen tarpeellisuudelle on useita perusteita:
Avun saaminen kriisitilanteissa saattaa edesauttaa ihmisten pysymistä
kirkon jäseninä, koska kirkon perheneuvonnan ainutlaatuisuus on, että
se lähes ainoana toimijana vastaa parisuhteiden kriisitilanteisiin ja sitä
kautta tukee perheiden hyvinvointia. Huomionarvoista on myös, että
nuoret aikuiset lapsineen ovat perheneuvonnan suurin asiakasryhmä.
Perheneuvonta on erittäin kysyttyä kirkon toimintaa ympäri maakuntaa.
Jyväskylän seurakunnan ohella perheasiain neuvottelukeskuksen 18
sopimusseurakuntaa osallistuvat perheneuvonnan kustannuksiin oman
seurakuntansa asiakasmäärän perusteella.
Apua hakevat joutuvat kuitenkin odottamaan ensimmäistä tapaamista
vastaanotolle noin kuusi viikkoa. Jos työntekijäresursseja joudutaan vähentämään, se aiheuttaa lisää kuormitusta myös työntekijöiden jaksamiselle muutenkin haastavassa työssä.
Viran tarpeellisuutta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon myös laki
lapsivaikutusten arvioinnista (KJ 23 luku 3 §). Kirkkohallituksen julkaisu
2015 ”Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa- Ohjeistus” antaa listat kriteereistä, joita on syytä tutkia päätöksiä
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tehtäessä. Ensimmäinen lista esittää kuusi kysymystä, joiden avulla
voidaan kartoittaa, onko päätettävällä asialla vaikutuksia lapsiin tai nuoriin (liite 1). Näistä kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata myöntävästi
arvioitaessa perheneuvontatyön vaikutuksia. Niin ikään toisen listan
”Lapsen edun seitsemän kriteeriä” (Lastensuojelulaki 4 §) kaikki kriteerit
täytyvät arvioitaessa perheneuvontatyön tarpeellisuutta lasten kannalta
(liite2).
Kolmas kriteeristö (liite 3) koskee lasten ja nuorten erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta Lapsen oikeuksien yleisperiaatteiden (Artikla 2) osalta.
Näistä seikoista kohta ”Eri puolilla paikkakuntaa asuvat lapset ja nuoret”
on erityisen merkityksellinen arvioitaessa viran täyttämistä edelleen. (--) virkavastuulla ovat olleet sivuvastaanotot Saarijärvellä ja Äänekoskella. Sivuvastaanottojen sujuvalla hoitamisella edelleen taataan se,
että perheneuvontapalvelut ovat tavoitettavissa myös Saarijärven ja Äänekosken sekä niitä ympäröivien seurakuntien asukkaille. Jos viran hoitamiseen liitettäisiin lisäksi Viitasaaren sivuvastaanotto, järjestelyllä saataisiin säästöä sekä perheneuvojan työajassa että matkakustannuksissa
seurakunnille. Tähän saakka Viitasaaren sivuvastaanottoa on hoitanut
perheneuvoja Merja Kangas Hankasalmen sivuvastaanoton ohella.
Tärkeää on ottaa huomioon myös se, että Keski-Suomen alueella tehtiin
2015 useimpien kuntien kanssa sopimukset perheasioiden sovittelupalvelujen rahallisesta korvaamisesta seurakunnille. Pohjoisen Keski-Suomen alueella sopimukset saatiin aikaan varsin kattavasti: Perusturva liikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi;
Wiitaunioni: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta, sekä sopimus
Äänekosken kaupungin kanssa. Perheasioiden sovittelupalveluista huolehtiminen ja niiden lisääminen on osana hallituksen kärkihankkeessa
perhepalvelujen uudelleen järjestämisestä, koska perheasiain sovittelu
on todettu erittäin tarpeelliseksi ja tehokkaaksi lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaksi työksi vanhempien erotilanteissa. Suomessa nimenomaan kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa on vuosikymmenien
mittainen asiantuntemus ja kokemus perheasioiden sovittelutyöstä.
Vuonna 2015 kuntien kanssa solmitut, toistaiseksi voimassa olevat sovittelusopimukset, tuovat arviolta vähintään 10 000 € lisätuloa vuosittain
perheneuvonnan budjettiin. Kuntien kanssa tehtyjä perheasioiden sovittelusopimuksia joudutaan varmasti uusimaan sote-lain voimaan tullessa, mutta jotta osoittautuisimme luotettavaksi sopijaosapuoleksi ja
takaisimme sopimusten uusimisen, sovittelupalvelut olisi tärkeä turvata
nyt ostosopimuksen tehneille kunnille. Sivuvastaanottoja hoitavat perheneuvojathan tekevät pääosin myös alueensa sovittelutyön.
Jos nyt eläkkeelle siirtyvältä vapautunut virka laitetaan auki, voimme
taata palvelujen jatkuvuuden ja tavoitettavuuden myös pohjoisen KeskiSuomen asukkaille (liite 4) jatkamalla vastaanottojen järjestämistä Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren sivuvastaanotoilla. Näillä sivuvastaanotoilla käy asiakkaita paikallisten asukkaiden lisäksi myös ympäröivistä seurakunnista. Esimerkiksi vuonna 2015 on (---) 70 % työajalla ehtinyt hoitaa kaikkiaan 124 asiakasperhettä, joista 90 eri seurakuntien
asukasta on käynyt Äänekosken ja Saarijärven sivuvastaanotoilla, loput
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Jyväskylässä. Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren sivuvastaanotoilla on ollut yhteensä 318 työtapahtumaa, joista 296 on ollut asiakaskäyntiä, loput alustuksia erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa tai työnohjausta seurakunnan työntekijöille.
Perheneuvojan työssä päätehtävänä ovat terapeuttiset keskustelut pariskuntien ja perheiden kanssa. Osallistuminen koulutus-, työnohjausja konsultaatiopalveluiden antamiseen seurakunnissa työskentelevien
eri ammattiryhmien edustajille kuuluu lisäksi työn kuvaan. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuvuus tehtävään. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen.
Päätos:
Keskusteltuaan asiasta Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.”
--Yhteisjohtokunnan päätös sisältää monipuolisen lausunnon yksikön virkajärjestelyistä. Johtokunta esittää, että avoimeksi tullut perheneuvojan
virka täytettäisiin osa-aikaisesti (70 %) ja määräaikaisesti ainakin kahdeksi vuodeksi, mutta mieluimmin neljän vuoden ajalle.
Johtokunnan esittämistä perusteluista käy hyvin ilmi, että tarve perheneuvonnan palveluille niin Jyväskylässä kuin muualla Keski-Suomessa
on ilmeinen ja henkilöstösuunnitelmassa mainitun 0,8 viran vähennyksen tekeminen tässä vaiheessa aiheuttaisi palveluille merkittäviä rajoitteita. Johtokunta on arvioinut tilannetta monipuolisesti myös lapsivaikutusten näkökulmasta.
Johtokunnan lausunnossa on toisaalta otettu huomioon myös henkilöstösuunnitelman merkitys. Jyväskylän seurakunta pyrkii sopeuttamaan
taloutensa tulevaisuuden vaatimaan tilanteeseen myös lukuisilla henkilöstösäästöillä (noin 14 % vähennys henkilöstömäärään vuosien 20112020 aikana). Perheasianneuvottelukeskukseen on suunniteltu johtokunnan lausunnossa mainitulla tavalla kohdistettavan 0,8 viran säästö.
Viran haettavaksi julistamista tai sen lakkauttamista harkittaessa voidaan painottaa ensinnäkin sitä edellä mainittua seikkaa, että kuntien
kanssa on saatu neuvoteltua sopimuksia perheasiain neuvottelukeskuksen tuottamista sovittelupalveluista kunnille, näistä saadaan korvausta,
jonka suuruus on tämän hetken tietojen perusteella noin 10 000 € vuodessa. Virkojen vähentämisen vaikutukset olisi mitä ilmeisimmin kohdistettava tähän palveluun, josta on juuri sopimukset kuntien kanssa saatu
neuvoteltua.
Toiseksi viran täytön harkinnassa voidaan viitata siihen, että kustannuksen virasta jakautuvat Jyväskylän seurakunnan lisäksi muillekin seura-
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kunnille, joiden edustajat ovat nyt johtokunnassa puoltaneet yksimielisesti viran osa-aikaista määräaikaista täyttöä. Muiden seurakuntien
osuus on noin 30 % kuluista.
Kolmanneksi voidaan ottaa huomioon se, että virka tuli avoimeksi pari
vuotta suunniteltua aiemmin ja eräissä muissakin tapauksissa tällöin on
annettu viranhoidolle ”jatkoaikaa” joko määräaikaisin ratkaisuin tai kohdistamalla vähennys myöhemmin samassa yksikössä avoimeksi tulossa
olevaan virkaan. Perustavoitteena henkilöstösuunnitemassa on vähennysten aikaan saaminen vuoteen 2020 mennessä ja PAK:ssa on arviolta juuri vuonna 2020 tulossa yksi virka avoimeksi. Kyseessä on kuitenkin tuolloin johtajan virka, mikä asettaa vähennyksen toteuttamiselle
tuolloin rajoituksia.
Virka voidaan täyttää määräaikaisesti vain perustellusta syystä. Kyseisessä tapauksessa määräaikaisuudelle on nähtävissä perusteluna ensinnäkin henkilöstösuunnitelmaan kirjatut taloudelliset syyt. Vuoteen
2020 mennessä on tavoitteena toteuttaa PAK:n osalta 0,8 viran säästö.
Määräaikaisuuden toinen peruste ja myös talouteen liittyvä syy on siinä,
että nyt neuvoteltu sopimus sovittelupalkkioista kuntien kanssa noussee
lähivuosina uuteen tarkasteluun valtion sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä.
Edellä todettujen näkökohtien nojalla avoimeksi tuleva perheneuvojan
virka voidaan täyttää osa-aikaisesti ja määräaikaisesti. Viran auki julistamisesta päättää Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto, mutta viranhaltijan vaalin suorittaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön 2 § mukaan perheneuvojan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Johtosäännön mukaan perheneuvojan virkaa hakeneen tulee
tarvittaessa osallistua Kirkon perheasiain toimikunnan määrittelemään
soveltuvuustutkimukseen ja perheneuvojan ja johtajan virkaan sisältyy
perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen suorittaminen Kirkon perheasiain toimikunnan määrittelemän koulutuskokonaisuuden mukaisesti.
Viran pääasialliset tehtävät ovat:
- perheterapeuttisen neuvotteluavun antaminen parisuhteen ja perheelämän ristiriitatilanteissa
- perheasioiden sovittelu kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti
- ryhmätoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen
- alustukset ja luennot perhe-elämästä
- perheneuvontatyön kehittäminen yhdessä muun tiimin kanssa
- moniammatillinen verkostoyhteistyö
- sivuvastaanotot muilla paikkakunnilla painopisteenä Saarijärven, Äänekosken ja Viitasaaren sivuvastaanottojen hoitaminen
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Kirkkoneuvosto
1) päättää, että Jyväskylän seurakunnan perheasianneuvottelukeskuksen perheneuvojan virka (vakanssi n:o 383) täytetään osa-aikaisena
(70 %) määräaikaisesti ajalla 1.10.2016 - 30.9.2020;
2) julistaa viran haettavaksi 3.6.2016 mennessä siten, virka on otettava
vastaan 1.10.2016;
3) määrittelee viran kelpoisuusehdot PAK:n johtosäännön 2 § mukaisesti ja palkkauksen vaativuusryhmä 602 mukaisesti (järjestelmän
mukainen peruspalkka 3.121,11 €/kk); virkapaikka on Perheasiainneuvottelukeskus Jyväskylässä, viran pääasialliset tehtävät ovat
edellä esittelytekstissä mainitun mukaiset ja virassa noudetaan virastotyöaikaa;
4) päättää, että virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote;
5) päättää, että viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa;
6) toteaa, että johtosäännön mukaan virkavaalin suorittaa perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokunta;
7) nimeää haastattelutyöryhmään PAK:n johtokunnan puheenjohtaja
Inkeri Tuunasen (Jyväskylän srk), varapuheenjohtaja Pentti Kytölän
(Konneveden srk) ja PAK:n johtaja Sirpa Salon

Päätös

Esittelijä korjasi päätösesityksen kohtia 2 ja 7 seuraavaan muotoon:
2) julistaa viran haettavaksi 8.6.2016 mennessä siten, että virka on
otettava vastaan 1.10.2016;
7) nimeää haastattelutyöryhmään PAK:n johtokunnan puheenjohtaja
Inkeri Tuunasen (Jyväskylän srk), Mauri Kanasen (Viitasaaren srk)
ja PAK:n johtaja Sirpa Salon.
Korjattu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

90 §

Salassa pidettävä JulkL 6 luku 24 § kohta 25

91 §

Salassa pidettävä JulkL 6 luku 24 § kohta 25

92 §

Tikkakosken alueseurakunnan nimikkosopimus Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta 30.3.2016/§ 31:
”(Valmistelija lähetyksen ja kv-vastuun työalasihteeri Ulla Klemettinen, puh. 050
340 9889)

Tikkakosken alueneuvosto päätti kokouksessaan 18.2.2016, 5 §, osana
laajempaa nimikkosopimuksiin liittyvää kokonaisuutta esittää Yhteisen
seurakuntapalvelun johtokunnalle, että Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa solmitaan nimikkosopimus (---) ja (---) työn tukemiseksi. Sopimuksen
esillä pitäminen kuuluu Tikkakosken alueseurakunnan vastuulle.

Tarkastajien
nimikirjaimet
PH
AYP

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
9.5.2016
PÖYTÄKIRJA
16.5.2016

5/2016

10

Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetun talousarviotuen puitteissa. Käytettävissä on summa, joka on ollut vuoden 2013 alusta sidottuna (---) perheen sopimukseen, jonka esillä pitämisestä ovat vastanneet Vaajakosken ja Keskustan alueseurakunnat. Lähetysyhdistys Kylväjä on ilmoittanut Jyväskylän seurakunnalle 11.11.2015 päivätyllä kirjeellä, että (---)
perhe ei enää lähde lähetystyöhön.
Esitys:
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
1. Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa solmittu nimikkosopimus (---) perheen tukemiseksi päätetään, että
2. seurakunta solmii nimikkosopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa (---) ja (---) työn tukemiseksi, että
3. nimikkosopimus solmitaan toistaiseksi, ja että
4. nimikkosopimukseen sisältyvä tukisumma on 20.000 €/vuosi. Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetun talousarviotuen puitteissa.
Päätös:
Hyväskyttiin esityksen mukaan.”
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan esityksen mukaisesti, että
1) Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa solmittu nimikkosopimus (---) perheen tukemiseksi päätetään;
2) Jyväskylän seurakunta solmii nimikkosopimuksen Lähetysyhdistys
Kylväjän kanssa (---) ja (---) työn tukemiseksi siten, että nimikkosopimus
solmitaan toistaiseksi, ja että nimikkosopimukseen sisältyvä tukisumma
on 20.000 €/vuosi. Sopimuksen taloudellinen tuki määräytyy Jyväskylän
seurakunnan Lähetysyhdistys Kylväjälle osoitetun talousarviotuen puitteissa.

Päätös

93 §

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Tarkennus Ysp:n johtosäännön 3 luku 7 § kohdat 6 ja 7
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 18.5.2015 (7§) Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön.
Johtosäännön 3 luku 7§ sisältyvät seuraavat lähetystyön sopimuksia
koskevat maininnat:
6) valmistella ja saattaa kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetystyötä
koskevat pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia sisältävät sopimukset
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sekä ystävyysseurakuntasuhteita ja kansainvälisen vastuuseen liittyviä
projektihankkeita koskevat sopimukset;
7) päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymissä rajoissa sellaisista
lähetystyötä koskevista kirkkoneuvoston solmimien sopimusten sopimusmuutoksista, joista ei koidu muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin
taloudellisiin sitoumuksiin.
Kun johtosääntöä edellisen kerran päivitettiin, pyrittiin lähetystyön sopimusjärjestelmää yksinkertaistamaan siten, että Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalle annettaisiin aiempaa laajemmat oikeudet päättää
muutoksista lähetysjärjestökohtaisesti. Tuolloin ei kuitenkaan huomioitu
sitä, että ns. puitesopimusjärjestely on käytössä ainoastaan Suomen
Lähetysseuralla. Muiden lähetysseurojen alaiset sopimukset solmitaan
kukin erillissopimuksina, jolloin nykyinen johtosääntö ei mahdollista kohteen muuttamista toiseksi esim. lähettien kotiutuessa kentältä, vaikka
kyseessä on yhä saman lähetysjärjestön alaisesta toiminnasta. Tällaiset
muutokset on johtosäännön mukaan tuotava edelleen kirkkoneuvoston
päätettäväksi, eikä edellisellä päivityksellä näin ole saavutettu aiottua
lopputulosta.
Johtokunnan päätösvallan ulkopuolelle on tarkoituksenmukaista rajata
ns. avoin vuosiavustus, jotta kirkkoneuvostolla on mahdollisuus reagoida tarvittaessa joustavasti ja nopeasti eri muutostilanteisiin. Avoimeen vuosiavustukseen kohdistuvat sopimukset tuotaisiin siis edelleen
kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Yhteisen seurakuntapalvelun johtosäännön 3 luvun 7 § kohdat 6 ja 7 muutetaan seuraavasti:
6) valmistella ja saattaa kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi lähetystyötä
koskevat pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia sisältävät puitesopimukset sekä ystävyysseurakuntasuhteita ja kansainvälisen vastuuseen liittyviä projektihankkeita koskevat sopimukset;
7) päättää kirkkoneuvoston erikseen hyväksymien lähetystyön järjestökohtaisten lähetti- ja kohdesopimusten yhteissummien puitteissa lähetystyötä koskevista järjestökohtaisista sopimusmuutoksista, joista ei
koidu muutoksia kirkkoneuvoston hyväksymiin taloudellisiin sitoumuksiin.

Päätös

94 §

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Henki&elämä -lehden tapahtumatietoja koskeva vastaus Keltinmäen alueneuvostolle
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Kirkkoherra on määrännyt asian esittelijäksi viestintäpäällikkö Marjo
Rönnkvistin (KJ 7:1, kirkkoneuvoston ohjesääntö 8 §).
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Keltinmäen alueneuvosto on lähettänyt kirkkoneuvostolle Henki&elämä
-lehden tapahtumailmoittelua koskevan kirjeen.
”KIRKKONEUVOSTOLLE
Alueseurakunnan tapahtumailmoittelu Henki & Elämä lehdessä
Alueneuvosto totesi kokouksessaan 15.3.2016, että tapahtumien nykyinen ilmoituskäytäntö ei ole tyydyttävä Keltinmäen alueseurakunnan näkökulmasta. Seurakuntalaiset erityisesti Ruokeen, Vesangan ja Kuohun
alueella eivät ole löytäneet Henki & Elämä –lehdestä alueellaan järjestettäviä tapahtumia. Alueneuvosto pyytää, että kaikki Keltinmäen alueseurakunnan alueella järjestettävät tapahtumat kerätään otsikon Keltinmäen alueseurakunta alle.
Alueneuvosto perustelee kantaansa sillä, että ilmoituskäytäntöä on
muutettu alkuperäisestä. Uuden seurakunnan aloittaessa ilmoitukset
koottiin alueseurakunnittain, mikä edesauttoi uuden alueseurakuntamallin hahmottamista ja omaksumista. Keltinmäen alueseurakunta on hajanainen ja sen asuinalueet ovat ilmoittelun suhteen eriarvoisessa asemassa. Siksi yläotsikot Keltinmäki, Kortepohja, Kypärämäki-KöhniöRuoke-Kuohu-Vesanka eivät ole riittäviä vaan ne pitäisi koota Keltinmäen alueseurakunnan alaotsikoiksi. Tapahtumia voi olla muullakin
alueseurakunnan asuinalueella esim. Mustalammella, Taka-Keljossa tai
Haukkalassa. Nämä asuinalueet eivät mahdu em. otsikoiden alle.
Jyväskylässä 26.4.2016
Alueneuvoston puolesta
Tuija Elina Lindström
Eivor Pitkänen
alueneuvoston puheenjohtaja
aluekappalainen
-Henki&elämä –lehden tapahtumatiedot oli aiemmin otsikoitu alueseurakunnittain. Tästä tuli lukijoilta palautetta. Vuoden 2014 syksyllä tehdyssä lukijatutkimuksessa tapahtumakalenteria kommentoitiin useammassa palautteessa sekavaksi ja kaivattiin parempaa jaottelua.
Viestintäassistentti Terhi Takkinen otti urakan selvittääkseen samalla,
kun itse tapahtumatietojen keräämisenkin todettiin tarvitsevan järkevöittämistä. Tapahtumatietojen kerääminen oli liian työlästä, ja se työllisti
lähes kaikkia alueiden työntekijöitä – ei pelkästään aluesihteereitä ja
viestintää.
Takkinen selvitti oikeanlaista otsikointia keskustellen alueseurakuntien
työntekijöiden, aluesihteereiden ja viestinnän väen kanssa. Myös hänen
aiempi kokemuksensa aluesihteerinä Säynätsalossa oli tuonut vahvan
tuntuman uudistuksen pohjaksi. Esimerkiksi rippikoululaiset Keljossa
eivät hänen kokemuksensa mukaan tienneet kuuluvansa Säynätsalon
tai Keltinmäen alueseurakuntaan. Alueseurakuntien sijaan päädyttiin
otsikoimaan tapahtumat kaupunginosittain.
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Keltinmäen alueseurakuntaa koskevat tapahtumatiedot olivat lehteen
9/2014 saakka Keltinmäen alueseurakunta -otsikon alla alaotsikolla Kypärämäki-Köhniö ja Kuohu-Ruoke-Vesanka. Lehdestä numero 10/2014
asti po. kylät yhdistettiin alueseurakunnan pyynnöstä yhden alaotsikon
alle. Nykyiseen kaupunginosittain tehtyyn otsikointiin siirryttäessä Keltinmäen alueseurakuntaan kuuluvat kylät säilytettiin entisellään Kypärämäki-Köhniö-Kuohu-Ruoke-Vesanka -otsikolla. Tällöin katsottiin, että
po. kylien säilyttäminen oman otsikkonsa alla palvelee seurakuntalaisia
parhaiten.
Koska po. kylien otsikointi on lähtenyt nimenomaan Keltinmäen alueseurakunnan omasta halusta, otsikko voidaan keltinmäkeläisten halusta
myös poistaa. Tällöin näiden kylien tapahtumat sijoittuvat Keltinmäkiotsikon alle. Varsinaisia alaotsikoita tapahtumakalenterissa ei käytetä
minkään kaupunginosan kohdalla.
Kokonaisuutta ajatellen tapahtumakalenterin täytyy olla sellaisessa
muodossa, että jokainen – uusikin – jyväskyläläinen hahmottaa helposti
asuinalueensa tapahtumat. Että hallinnolliset rajat ja rakennelmat eivät
muodostuisi esteeksi, vaan olisivat omalla paikallaan toiminnan taustalla, eivät pääroolissa.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Keltinmäen alueneuvoston kirjelmän
ja yllä esittelytekstissä annetun vastauksen kirjelmään.

Päätös

Merkittiin, että Marjo Rönnkvistin poissa ollessa asian esittelijänä toimii
Arto Viitala.
Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

95 §

Tapio Lampisen ja 9 muun kirkkovaltuutetun aloite koskien alttarikukkia
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Tapio Lampinen ja 9 muuta valtuutettua jättivät 19.10.2015 kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen koskien seurakuntalaisten vastuunkantoa alttarikukista kesä-elokuun aikana.
Kirkkoneuvosto päätti 17.12.2015 (258§) antaa aloitteen Kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi siten, että asian valmistelussa kuullaan alueneuvostoja ja Taulumäen yksikköä ja selvitys tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn viimeistään huhtikuussa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2016/§ 57:
”Kirkkovaltuuston kokouksessa 19.10.2015 jätettiin kirkkojen kesäkauden (kesä-/elokuu) alttarikukkien hankintaa koskeva valtuustoaloite.
Aloitteen periaatteena on, että kesäkaudella Jyväskylän seurakunnan
kirkkojen ostetut alttarikukat pyritään korvaamaan vapaaehtoisten seurakuntalaisten toimittamilla luonnonkukilla.
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Aloitteen toteutuskelpoisuutta arvioitaessa voidaan todeta mm. seuraavaa:
 Luonnonkukat sopivat hyvin tähän käyttötarkoitukseen, mutta niiden
kestävyys ei ole viljeltyjen kukkien tasoa
 Käytettävien luonnonkukkien lajit- ja teemat tulisi sopia koko seurakunnan alueella noudatettavaksi kesän kasvukauden edistymisen
mukaan
 Vastuuhenkilöiksi olisi löydettävä riittävästi tehtävään sitoutuvia vapaaehtoisia niin, että kukkien toimitusvarmuus turvataan
 Alttarikukkien hankintaan ei tule käyttää palkattua henkilökuntaa
 Alttarikukkien kerääminen ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa ulkopuolisten- tai seurakunnan omille kiinteistöille
 Luonnonkukkien käytöstä olisi mahdollista järjestää yhden kesäkauden kestävä kokeilu ja siitä saatavan palautteen perusteella päättää
jatkotoimista
 Tarvittaessa on voitava käyttää ostokukkia, jos luonnonkukkakokeilu
ei toimi.
Liite 4/57
Esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää esittelytekstissä mainittuja periaatteita vastauksena aloitteeseen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.”
----Johtokunnan vastaus asiassa on perusteellinen ja sellaisenaan riittävän
kattava myös kirkkoneuvoston vastaukseksi aloitteeseen.

96 §

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta ja antaa kirkkovaltuustolle yllä
olevan vastauksen Tapio Lampisen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liisa Kuparisen ja 7 muun kirkkovaltuutetun aloite koskien hautakivien jatkokäyttöä hautaoikeuden päätyttyä
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Liisa Kuparinen ja 7 muun kirkkovaltuutetun aloite hautakivien jatkokäytöstä hautaoikeuden päätyttyä
Kirkkoneuvosto päätti 27.1.2016 (11§) antaa aloitteen Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi siten, että selvitys tulee olla
valmisteltu kirkkovaltuuston toukokuun 2016 kokoukseen.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on kokouksessaan 12.4.2016
käsitellyt asiaa ja antanut alla olevan lausunnon:
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”Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan selvitys Kirkkovaltuustoaloitteeseen koskien hautakivien jatkokäyttöä hautaoikeuden
päätyttyä.
Seurakunnalle palautuu takaisin hautapaikkoja kolmella eri tavalla;
1. Haudan määräaikainen hallintaoikeus päättyy, ja hautaoikeutta ei jatketa
2. Hoitamattomuuden takia, kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä kirkkolain edellytyksin
3. omaisten vapaaehtoisella luovutuksella
Hautoja palautuu Jyväskylän seurakunnan kuudelta hautausmaalta vuodessa 50 – 100 kappaletta. Pääasiassa haudat palautuvat määräaikaisen hallinta-ajan päättymisen takia.
Seurakunnan eri hautausmailla on suoritettu useita kirkkolain mukaisia
kuulutuksia haudan hoitamattomuuden takia. Näiden kuulutusmenettelyiden hoidosta seurakunnalle on palautunut myös vanhoja sukuhautoja,
jotka ovat aikanaan luovutettu ainaiseksi. Monissa näissä vanhoissa sukuhaudoissa on joko kulttuurihistoriallisesti ja taiteellisesti arvokkaiksi
katsottavia muistomerkkejä. Keski-Suomen museon kanssa on tehty yhteistyössä kaikkien hautausmaiden inventointi. Näiden inventointien perusteella Vanhalla hautausmaalla on kirkkovaltuuston päätöksellä päätetty säilyttää tällaisia hautoja, seurakunnan kustannuksella.
Aloitteessa viitataan myös vanhoihin hautamuistomerkkeihin, joissa on
usein paljon arvokasta historiatietoa ja jotka ovat myös usein merkittäviä kauneusarvoiltaan. Seurakunta tekee museon kanssa aina inventoinnin mikäli seurakunnalle on palautumassa tällaisia muistomerkkejä,
joissa voidaan olettaa olevan edellä mainittuja elementtejä.
Vanhalla hautausmaalla on siis säilytetty kulttuurihistoriallisin perustein
kymmeniä hautoja. Osa muistomerkeistä on siirretty hautausmaan reunalle pois alkuperäiseltä paikaltaan, aloitteen mukaisesti.
Hautamuistomerkkien säilyttäminen hautausmaalla perustuu hautaustoimilain 14 §:n 2 ja 3 momenttiin. Hallituksen esityksessä eduskunnalle
hautaustoimilaiksi (HE 204/2002 vp) 14 §:n perusteluissa esimerkkeinä
muistomerkin säilyttämisperusteista mainitaan, että muistomerkki on
olennainen osa hautausmaan yleisilmettä tai muistomerkin katsotaan
olevan osa hautausmaan kulttuuriympäristöä.
Museoviraston tuoreessa julkaisussa (2015), Hautausmaiden inventointiopas, kuvataan mm. hautamuistomerkkien säilyttämistä. Muistomerkkien inventoinnin perusteella muistomerkit voidaan arvottaa seuraavasti
1) suojeltavat, sellaisenaan paikallaan säilytettävät muistomerkit; 2)
muistomerkit, joihin voidaan tehdä muutoksia ja uusiokäyttää tietyin perustein; sekä 3) muistomerkkeihin, jotka voidaan poistaa.
Valtaosa hautausmaan muistomerkeistä kuuluu yleensä luokkaan 3.
Miltei kaikki haudat, jotka palautuvat nykyään seurakunnalle on luovutettu pääsääntöisesti 1970-luvun jälkeen. Nuorimmat haudat, joita tällä
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hetkellä seurakunnalle palautuu on luovutettu 25 vuotta sitten. Vainajien
muiston kunnioittamisen näkökulmasta näiden muistomerkkien tunnistetiedot kuuluu hävittää.
Tästä johtuen seurakunta on katsonut, että ainoa oikea tapa hävittää
muistomerkit niin, ettei vainajatietojen säilyminen jää mahdolliseksi, on
muistomerkkien murskaaminen.
Hautaustoimen päällikkö on ollut yhteydessä kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Paloon joka on antanut asiasta oman lausuntonsa.
Harri Palo 26.2.2016
”Rajoittaisin hautamuistomerkkien uusiokäytön kulttuurihistoriallisin tai
maisemallisin perustein hautausmaalla säilytettäviksi arvotettuihin muistomerkkeihin. Menettely perustuu lakiin ja sille on yleisesti hyväksytyt
perusteet. Sen sijaan ei ole juuri käyty keskustelua siitä, voitaisiinko
muistomerkkien yleistä uusiokäyttöä pitää pieteettimielessä hyväksyttävänä. Seurakunnan rooli toisaalta hautausmaan ylläpitäjänä ja toisaalta
muistomerkkien välittäjänä voi herättää arvostelua. Menettelylle ei ole
myöskään samanlaista säädöspohjaa.”
Selvityksen mukaan muistomerkkien uudelleenkäyttöön ja niiden luovuttamiseen liittyy monia asioita, jotka tulisi selvittää perusteellisemmin.
Koko kirkon kannalta tulisi saada yhteinen linja miten asiassa jatkossa
menetellään.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta toteaa, että tehtyjen selvitysten perusteella ei ole realistista tässä vaiheessa muuttaa seurakunnan nykyistä käytäntöä mikä liittyy seurakunnalle palautuvien
hautamuistomerkkien käsittelyyn.”
----Johtokunnan vastaus asiassa on perusteellinen ja sellaisenaan riittävän
kattava myös kirkkoneuvoston vastaukseksi aloitteeseen.

97 §

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta ja antaa kirkkovaltuustolle yllä
olevan vastauksen Liisa Kuparisen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tapio Lampisen ja 8 muun kirkkovaltuutetun aloite koskien chatin käyttöönottoa seurakunnan kotisivuilla
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Kirkkoherra on määrännyt asian esittelijäksi viestintäpäällikkö Marjo
Rönnkvistin (KJ 7:1, kirkkoneuvoston ohjesääntö 8 §).
Kirkkovaltuuston kokouksessa 9.2.2016 Tapio Lampinen ja kahdeksan
muuta kirkkovaltuutettua jättivät aloitteen chatin käyttöönotosta Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla. Aloitteen mukaan seurakunnan nettisivuilla, ”Lukkarissa”, on siihen valmius.
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Kirkon tiedotuskeskus ei kuitenkaan aio tässä vaiheessa integroida chatia osaksi verkkosivupohjaamme Lukkaria. Valtakunnallinen diakoniachat on jo olemassa (Kirkon keskusteluapua) ja se on nettisivujemme
kautta käytössä. Chat on avoinna keskusteluun aina, kun päivystäjä on
paikalla. Chatissä päivystävät kirkon työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset. Chatti on auki arkisin klo 12-20.
Muuten chat-tarpeita ei ole KT:n tietoon juurikaan tullut. Mikäli haluaisimme chatin, seurakunnan pitäisi järjestää ja kustantaa se itse.
Tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen kanssa käydyn pohdinnan perusteella chat tulisi osaksi asiakasviestintää ja verkkosivuja, joten myös
pääkäyttäjyys (käyttäjätunnukset, koulutus yms.) kuuluisi viestinnälle.
Kustannukset voitaisiin kattaa tietohallinnosta. Chat-palveluja tarjoavia
yrityksiä on lukuisia, käyttökustannukset vaihtelevat täysin ilmaisesta
satoihin euroihin kuukaudessa riippuen siitä, millaisia ominaisuuksia
palvelulta halutaan.
Chat on nykyaikainen tapa palvella ja käytännössä se on helppo toteuttaa. Tietokoneiden äärellä istuu virka-aikaan (8.30-16.15) useita toimistotyöntekijöitä, jotka voisivat reagoida palveluun sen vaatimalla nopeudella. Chat-palvelu lienee suurimmaksi osaksi ohjaavaa, ja jokainen toimistotyöntekijä tuntee organisaation niin, että pystyy ohjaukseen. Palvelua voitaisiin kokeilla aluksi vaikka neuvonnassa ja kirkkoherranvirastossa.
Chatin käyttöönotto voisi parantaa seurakunnan asiakaspalvelua ja vähentää puhelurinkien ja uudelleen soittojen määrää huomattavasti. Lisäksi se vastaisi nykyaikaisuudellaan nuorten ja nuorten aikuisten palveluodotuksia ja antaisi näin positiivista kuvaa seurakunnastamme.
Viestintä suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Viestinnän resurssien
vähäisyys kuitenkin hankaloittaa ja hidastaa käytännön järjestelyjä. Kaiken kaikkiaan on huomattava, että kysymys chat-palveluiden vaatiman
tekniikan järjestämisestä ja sen maksamisesta on kohtuullisen helppo.
Suurempi kysymys on toimintakulttuurin muutos, jota tällainen palvelu
vaatii.
Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta ja antaa kirkkovaltuustolle yllä
olevan vastauksen Tapio Lampisen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Merkittiin, että Marjo Rönnkvistin poissa ollessa asian esittelijänä toimii
Arto Viitala.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

98 §

Janne Jokisen eroanomus luottamustehtävistä ja Arvioinnin johtokunnan varajäsenen valitseminen
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)
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Kirkkovaltuuston ja arvioinnin johtokunnan varajäsen Janne Jokinen on
14.4.2016 lähetetyllä sähköpostilla anonut eroa luottamustehtävistään
1.7.2016 alkaen ulkomaan työtehtävien vuoksi. Hänet on valittu ehdokaslistalta 8 (Seurakuntaväen valitsijayhdistys -ehdokaslista).
Kirkkolain 23 luvun 2.1 § Vaalikelpoisuus:
”Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen
on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on
täytyttävä vaalipäivänä.”
Kirkkolain 23 luvun 4.2 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta:
”Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.”
Kirkkolain 23 luvun 8 § Naisten ja miesten edustus toimielimissä:
”Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun
ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Edellä todetun säännön tulee toteutua sekä varsinaisten että varajäsenten osalta erikseen.
Arvioinnin johtokunnan johtosääntö 4 § 2 mom.:
”Johtokuntaan valittavilta henkilöiltä edellytetään keskimääräistä parempaa seurakuntien toiminnan ja talouden tuntemusta. Jäsenet ja varajäsenet eivät saa olla kirkkoneuvoston jäseniä tai seurakunnan muiden
hallintoelimien kuin kirkkovaltuuston jäseniä.”
Arvioinnin johtokunnan kokoonpano toimikaudella 2015 - 2018:
Varsinainen jäsen:
Matti Eerola, pj.
Eero Kuusela
Maire Lilja, vpj.
Eija Viitanen
Eero Katainen

Esitys

Henkilökohtainen varajäsen:
Seppo Niittonen
Jonna Temonen
Janne Jokinen
Antti Hirvensalo
Henna Katainen

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) myöntää eron Janne Jokiselle kirkkovaltuuston ja Arvioinnin johtokunnan varajäsenyydestä 1.7.2016 alkaen;
2) valitsee hänen tilalleen Arvioinnin johtokuntaan Maire Liljan henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2018 loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tilintarkastajien tilintarkastuskertomus vuodelta 2015
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Taloussääntö 29 § Tilintarkastuskertomus
”Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.
Tilintarkastuskertomukseen otetaan:
1) lausunto kirkkojärjestyksen 15 luvun 13 §:n mukaisista asioista,
2) ne esitykset, jotka tilintarkastajat tahtovat tehdä kirkkovaltuustolle.
Tilintarkastaja päivää ja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen.
Tilintarkastaja voi antaa kirkkoneuvostolle erillisen ilmoituksen sellaisesta havainnosta, jota hän ei pidä vastuuvapauden myöntämisen esteenä eikä muutoinkaan kirkkovaltuustolle ilmoitettavana asiana.”
Seurakunnan johtavat viranhaltijat ovat osana tilintarkastusprosessia
luovuttaneet tilintarkastajille oheisen vahvistusilmoituskirjeen.
Tilintarkastajat ovat saaneet 27.4.2016 päätökseen tilintarkastuksen
vuodelta 2015. Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten
mukaisesti. Lisäksi sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastuskertomus liitteenä.
Esitys

Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tilintarkastajille osoitetun johdon vahvistusilmoituskirjeen
ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi;
2) liittää tilintarkastuskertomuksen tilinpäätösasiakirjoihin; ja
3) lähettää tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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100 § Maankäyttösopimus Jyväskylän kaupungin kanssa
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 12.4.2016/§ 58:
”(Esittelijä Veikko Toivakka puh. 0400 635 001)

Jyväskylän seurakunnan omistamia, Keskusseurakuntatalon- ja Vanhan
pappilan kiinteistöjä sekä Koas:n omistamaa Kauppakatu 11 kiinteistöä
koskeva asemakaavan muutosprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen.
Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotusta huhtikuun aikana ja sen jälkeen kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville. Jos
kaavaehdotuksen jatkokäsittely sujuu ilman viivytyksiä ja valituksia voisi
kaavamuutos tulla voimaan ensi syksynä. Kaavamuutoksen voimaantulo mahdollistaa suunniteltujen rakennushankkeiden toteuttamisen.
Osana kaavamuutosprosessia laaditaan Jyväskylän kaupungin ja –seurakunnan välinen maankäyttösopimus. Jyväskylän kaupunki perii maankäyttösopimuksen mukaisesti Jyväskylän seurakunnalta uudesta 3.050
k-m2:n rakennusoikeudesta maankäyttösopimusmaksua säädetyn taksan mukaisesti yhteensä 248.220 euroa. Maksulla rahoitetaan sopimusalueen ja sen vaikutusalueen kunnallistekniikan sekä yleisten alueiden
rakentamista.
Maankäyttösopimusmaksu erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun muodostuville tonteille myönnetään rakennuslupa ja kuitenkin viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun sopimusaluetta koskeva asemakaavan hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi.
Maankäyttösopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Jyväskylän seurakunnan tulee antaa Jyväskylän kaupungille vähintään maankäyttösopimusmaksun suuruinen kaupungin hyväksymä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes maankäyttösopimusmaksu on maksettu.
Muut sopimusehdot on esitetty liitteenä olevassa maankäyttösopimusluonnoksessa.
Liite 4/58
Aimo Asikainen poistui pykälien 58 ja 59 ajaksi jääviyden takia, ajaksi
18:05 – 18:25.
Esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsittelee ja hyväksyy maankäyttösopimusluonnoksen sekä esittää sen edelleen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.”
--
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Seurakunnan omistamien Keskusseurakuntatalon- ja Vanhan pappilan
kiinteistöjä koskeva asemakaavan muutosprosessi edellyttää, että Jyväskylän kaupungin ja seurakunnan välillä laaditaan maankäyttösopimus (liite). Seurakunta maksaa taksan mukaisen maankäyttösopimusmaksun 248.220 euroa. Seurakunnan tulee antaa Jyväskylän kaupungille vähintään maankäyttösopimusmaksun suuruinen kaupungin hyväksymä vakuus. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes
maankäyttösopimusmaksu on maksettu.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
1) hyväksyä maankäyttösopimuksen;
2) valtuuttaa hallintojohtaja Anu Lajusen allekirjoittamaan maankäyttösopimuksen

Päätös

Merkittiin, että Raija Sipinen ja Tuulikki Väliniemi poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, koska ovat osallistuneet asian käsittelyyn Jyväskylän kaupungin hallintoelimissä.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

101 § Jäsenyys Päijänteen metsänhoitoyhdistys ry:ssä
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 20.8.2014 (129 §) seurakunnan
talousarvioavustusten antamisen periaatteita, jolloin todettiin mm. seuraavaa:
”Seurakunta on tukenut eri järjestöjen toimintaa myös maksamalla jäsenmaksuja. Huhtikuussa 2014 selvitettiin v. 2013 maksettujen jäsenmaksujen kohdentumista. Suurin osa maksuista kohdistui sellaisiin perinteisiin yhdistyksiin, joissa seurakunta on ollut jäsenenä pitkään ja
joissa jäsenyys jatkossakin näyttää perustellulta. Sen sijaan henkilöjäsenmaksut eivät ole perusteltuja. Seurakunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
Suomen ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry
Suomen poikien ja tyttöjen keskus-PTK ry
Nuorten keskus ry
Kirkon Paikat ry
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry
Kirkkopalvelut ry”
Kirkkoneuvosto päätti, että yhdistyksen/yhteisön jäsenyyden tulee tapahtua koko seurakunnan tasolla ja uudesta yhdistyksen/yhteisön jäsenyydestä päättää kirkkoneuvosto.
Lisäksi kirkkoneuvosto on päättänyt 16.9.2015 (176 §) jäsenyydestä
Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:ssä.
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Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi 11.3.2009 (25 §) tarjouksen perusteella Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen päivittämään ja tarkistamaan entiset maaseurakunnan ja Korpilahden seurakunnan metsänhoitosuunnitelmat ja yhdistämään ne uuden Jyväskylän seurakunnan metsänhoitosuunnitelmaksi (nykyisin nimeltään metsäsuunnitelma).
Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn sopimuksen 18.11.2009 (228 §).
Lisäksi johtokunta hyväksyi 11.3.2009 kokouksessaan (24§) metsäpalvelusopimuksen Päijänteen metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Palvelusopimus kattaa puukaupan, metsänhoidon ja metsäneuvonnan palvelut.
Metsänhoitoyhdistyksen aiemmin lakisääteinen maksu on nykyisin vapaaehtoinen, mutta voimassa oleva metsäpalvelusopimus edellyttää
sen maksamisen. Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 70 €.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan jäsenyyden Päijänteen metsänhoitoyhdistys ry:ssä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

102 § Ketään ei jätetä rannalle ry:n yhteisöjäsenyys
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Kuokkalan alueneuvosto 24.2.2016/§ 22:
”Ketään ei jätetä rannalle ry on pyytänyt Kuokkalan alueseurakuntaa yhteisöjäsenekseen. Ketään ei jätetä rannalle on 1.12.2015 rekisteröity
yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten terveiden elämäntapojen omaksumista ja toimia päihteiden käytön vähentämiseksi.
Toimintatapana on viedä yhdistyksen M/S Satu aluksella lasten-, nuorten- ja erityisryhmiä Vuoritsalon saareen Vuoritkievariin laajamittaisesti.
Tarkoituksena on myös työllistää nuoria aluksen henkilökunnaksi ja kerätä varoja partiolippukunta Reippaille Pojille. Pyrkimys on, että ryhmien
kuluista pääsääntöisesti vastaisivat sponsorit ja jos näitä sponsoreita
löytyy, seurakunta saisi useita ryhmiään tai esimerkiksi turvapaikanhakijoita tällaiselle retkelle tulevana kesänä. Varsinaisessa yhteisöjäsenyyssopimuksessa kuitenkin yhdistys sitoutuu vain yhden tällaisen retken
toteuttamiseen, mikä uuden toiminnan alkaessa on ymmärrettävää. Tietoja yhdistyksestä ja yhteisöjäsenyydestä tarkemmin liitteessä (LIITE 2).
Yhteisöjäsenmaksu on 500 euroa vuodessa. Yhteisöjäsenen edustajalla
on paikka ja äänivalta KEJR-yhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa.
Yhteisöjäsen ilmoittaa vuosittain tarkennetun kohteensa KEJR:lle, joka
hankkii sponsorin tapahtuman toteutukseen. Vuoden 2016 kesäkauden
aikana KEJR sitoutuu järjestämään liittyneelle yhteisöjäsentaholle yhden virkistystapahtuman Vuoritsalon saaressa, Vuorikievarissa, jossa
on sauna, uimaranta, luontopolku. Ensivuonna 100 vuotta täyttävän partiolippukunta Reippaitten Poikien toimesta ja järjestämänä, tapahtuu virkistystapahtuman saaritoiminnot: saunan lämmitys, makkara- ja nokipannukahvinuotiot, sekä opastetut luontopolkuseikkailut. Päivän kestä-
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välle tapahtumalle kuljetaan m/s Satu matkustaja-alukselle, joka on rekisteröity 30:lle matkustajalle.

Esitys:
Kuokkalan alueneuvosto päättää, että Kuokkalan alueseurakunta liittyy
Ketään ei jätetä rannalle ry:n yhteisöjäseneksi vuodeksi 2016.
Päätös:
Esitys hylättiin. HyväksyttiinTuulia Ikkelä-Kosken esittämä ja Erkki Savolaisen kannattama esitys, jossa Ketään ei jätetä rannalle ry:lle esitetään, että yhteisöjäsenyys tehtäisiin Jyväskylän seurakunnan kanssa.”
---Puheena olevan yhdistyksen tavoitteet ovat hyviä ja soveltuvat myös
Jyväskylän seurakunnan arvoihin. Yhdistys on perustettu hiljattain
(säännöt hyväksytty joulukuussa 2015) ja toiminta on vasta muotoutumisvaiheessa. Yhteisöjäsenyyttä harkitsevan tahon kannalta yhdistyksen suunnitelmat ja jäsenyyden tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat
vielä monin osin epävarmoilta ja myöskään seurakunnan puolella ei ole
olemassa tarkempia suunnitelmia siitä, kuinka yhteisöjäsenyyttä voitaisiin hyödyntää. Todennäköisesti Jyväskylän seurakunnalla tai Kuokkalan alueseurakunnalla on halutessaan mahdollisuus yhteistyöhön yhdistyksen kanssa myös muilla tavoin kuin yhteisöjäsenenä. Tällöin yhdistyksen toteuttamista retkistä tai muista palveluista tietenkin on maksettava kulloinkin sovittu erillinen korvaus. Jäsenyyksiin erilaisissa yhdistyksissä seurakunnalla on lähtökohtaisesti korkea kynnys ja jäsenyydelle tulee olla selkeä toiminnallinen tai taloudellinen peruste. Ketään ei
jätetä rannalle ry:n yhteisöjäsenyyteen voidaan tarvittaessa palata, kun
yhdistyksen toiminta on vakiintunut ja myös yhteistyön mahdollisuudet
Jyväskylän seurakunnan kanssa selkiintyneet.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Jyväskylän seurakunta ei tässä vaiheessa
liity yhteisöjäseneksi Ketään ei jätetä rannalle ry:een.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

103 § Sankarihautausmaaosaston peruskorjauksen kustannusarvion ylittyminen ja vuoden 2016
talousarvion investointiosan muuttaminen
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 § 13 Vanhan hautausmaan sankarihautausmaaosaston peruskorjauksen suunnitelmat ja
kustannusarvion sekä valtuutti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
jatkamaan hankkeen toteutusta enimmäiskustannusarvion puitteissa
(607.600 €).
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.5.2016/§ 73:
”(Esittelijä Maritta Lukkarinen, puh. 044 716 4959)
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Kirkkovaltuuston hyväksymä määräraha 607.700,00 € tulee ylittymään
siitä johtuen, että suunnitelmia on jouduttu tarkistamaan Museoviraston
esitysten pohjalta.
Arkkitehti on tehnyt suunnitelmamuutokset, joiden mukaan tarkennettu
kustannusarvio on 857 700 €
Esitys:
Suunnitelmissa tapahtuneiden oleellisten muutosten vuoksi urakkakilpailuun osallistuneille ja tarjouksen aiemmin jättäneille on tänään lähetetty tarkennetun tarjouksen laskenta-aineisto 7 pv laskenta-ajalla ja tarjousajan jälkeen tehtävä tarjousten hyväksyntä ja urakoitsijavalinta tehdään alkuperäisessä tarjouspyynnössä esitetyin perustein kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa.
Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle että
hankkeelle myönnetään lisämääräraha 250 000 €,
Päätös:
Esitys hyväksyttiin esityksen mukaan.”
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että
1) kirkkovaltuusto valtuuttaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
jatkamaan sankarihautausmaaosaston peruskorjaushankkeen toteutusta tarkistetun enimmäiskustannusarvion, 857.600 €, puitteissa;
2) kirkkovaltuuston hyväksyy seuraavan muutoksen vuoden 2016 talousarvion investointiosaan:
2000229: Sankarihautausmaan peruskunnostus

+ 250.000

Muutoksen jälkeen vuoden 2016 talousarvion investointiosan kokonaissummaksi muodostuu 3.020.000 €. Budjetoidulla tulorahoituksella (vuosikate) investoinneista voidaan rahoittaa 60,7 %. Rahoituslaskelman alijäämäksi muodostuu 1.187.236 €.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

104 § Hautamaksut
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 3.5.2016/§ 70:
”(Esittelijä Antti Pekuri puh. 0500 426 420)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö:
7§ 3. päättää hautauspalvelu- ja haudanhoitomaksut sekä valmistelee
hautapaikkamaksuja koskevat esitykset.
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Kirkkojärjestyksen 17:5 § 3mom. mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Tällä hetkellä voimassa olevat hautamaksut on vahvistettu kirkkovaltuustossa 28.10.2013 (11§).
Nykyiset maksut ovat olleet voimassa v. 2014 alusta lähtien.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan hautaustoimen toimintatuottojen
tulisi kattaa 20 – 25 % hautaustoimen kustannuksista.
Jyväskylässä 2015 tilinpäätöstietojen mukaan tuottojen osuus bruttomenoista oli 20,37 %.
Haudan luovutuksesta määrätään hautaustoimilaissa. Seurakunta on
velvollinen osoittamaan hautapaikan vainajalle jonka kotikunta kuolinhetkellä oli seurakunnan alueella. Olemassa oleviin, aikaisemmin luovutettuihin hautoihin voidaan haudata myös muualta tulevia vainajia, kirkkolain mukaisesti. Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti uusia hautapaikkoja voidaan luovuttaa rajoitetusti myös
muille kuin Jyväskylässä henkikirjoilla olleelle vainajalle.
Hautaustoimilain mukaan maksujen tulee olla samat kaikille, joilla on
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Hautamaksu muodostuu erilaisista kustannustekijöistä:
- hautausmaiden perustamiseen liittyvät maanhankinta ja rakentamiskustannukset
- hautausmaarakennukset
- vuotuiset yleiskustannukset (sähkö, vesi, jätehuolto, rakennusten- ja
kaluston kunnossapito)
- yleisalueiden hoito (nurmenleikkuu, alueiden hoitotyöt)
Liite: 5/70
Esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy esitetyt hautamaksut
ja toimittaa ne edelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja kirkkovaltuuston vahvistettaviksi ja toistaiseksi voimassaoleviksi 1.1.2017 alkaen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.”
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa oheisen liitteen mukaiset kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämät hautamaksut 1.1.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

105 § Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö hautauksissa ja tuhkauksissa
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 23.2.2016/§ 26:
”(Esittelijä Antti Pekuri, puh. 0500 426 420)
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Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty
28.10.2013 kirkkovaltuustossa ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.1.2014. Krematorion ympäristölupa on myönnetty
13.4.2010.

Hautaustoimen ohjesääntö 20 § ja 26 §
Ruumis tai sen tuhka on haudattava helposti maatuvassa arkussa tai
uurnassa. Materiaalien on oltava myrkyttömiä ja sellaisia, ettei ympäristölle muodostu haitallisia päästöjä. Haudattaessa kolumbaarioon (uurnaholvi) tulee uurnan olla valmistettu maatumattomasta materiaalista.
Tuhkattavan arkun materiaaleista ei saa muodostua myrkyllisiä tai muuten saastuttavia savukaasuja.
Krematorion vmpäristölupa
YSL 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista-ja riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
Käytössä on kuitenkin keinokuituisia materiaaleja ja muovia sisältäviä
arkkuja ja uurnia, jotka aiheuttavat hautausmailla ja krematoriossa työturvallisuuteen, ympäristöön ja krematoriouunin toimintaan liittyviä riskejä.
Keinokuitua sisältävät arkut aiheuttavat työturvallisuusriskin krematorioissa leimahtamisvaaran takia. Keinokuitumateriaali, kuten arkun verhoilu, syttyy nopeasti arkun ollessa vielä sisäänvientivaiheessa ja syntyvät muoviroiskeet saattavat pysäyttää sisäänvientivaunun liian aikaisin.
Krematorion huoneilmaan pääsee savukaasuja, joille krematorion työntekijät altistuvat.
Keinokuituisessa arkussa tapahtuva vainajan tuhkaus aiheuttaa hiukkaspäästöjä palaessaan epäpuhtaasti. Keinokuituisista materiaaleista
valmistetut arkut ja uurnat eivät myöskään maadu täydellisesti maassa,
vaan arkun tai uurnan materiaaleja jää hautaan haitaten hautasijan uudelleenkäyttöä ja hidastaen vainajan maatumisprosessia. Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö krematorioissa vaikuttaa haitallisesti uunin
rakenteisiin. Tämä aiheuttaa tiheämpää uunien arinalaattojen vaihtoväliä ja uunien uudelleenmuuraustarvetta.
Nyt esitettävällä keinokuituisten arkkumateriaalien kiellolla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan
pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen ja työturvallisuuden lisäämiseen. Samalla krematorioiden uunien kestävyys paranee ja ylläpitokustannukset pienenevät. Siirtymäaika auttaa alan yrityksiä sopeuttamaan liiketoimintansa muutosten mukaisiksi. Aiheesta on käyty keskustelutilaisuus hautausalan toimijoiden kanssa 1.6.2015 Helsingissä sekä
asiaa on selostettu Jyväskylässä paikallisille hautaustoimistoille
21.10.2015
Liite 02/26
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Esitys:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä
hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.
Päätös:
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että:
1. Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä
hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen ja
2. Kirkkoneuvosto selvittää mahdollisuudet tehdä aloite lain muuttamiseksi niin, että tämä periaate määrättäisiin lain tasolla.
Täydennetty esitys hyväksyttiin.”
----Seurakunnissa on pitkää tiedostettu keinokuituisten arkku- ja uurnamateriaalien ongelma. Maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta
ilmaan pääsee haitallisia aineita. Lisäksi krematoriossa keinokuitumateriaali aiheuttaa työturvallisuusriskin sekä merkittäviä uunien huolto- ja
ylläpitokustannuksia. Tähän on toivottu ratkaisua lainsäädäntötasolla,
mutta asia ei ole tätä kautta edennyt vaikka seurakuntien hautausalan
toimijoiden ja kirkkohallituksen taholta asiaa pyritty vuosia edistämään.
Viimein ongelma on päädytty ratkaisemaan siten, että kukin yksittäinen
seurakunta/ seurakuntayhtymä tekee päätöksen kieltää krematoriossa
tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja
uurnissa keinokuituisten materiaalien käyttö edellä mainituin perustein.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Jyväskylän seurakunnan krematoriossa
tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja
uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

106 § Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet 31.3.2016
(Esittelijä Arto Viitala, puh. 0400 540 490)

Kirkkoon liittyneitä ja kirkosta eronneita koskevat tilastot on koostettu
ajalta 1.1.- 31.3.2016 (liite).
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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107 § Kirkkovaltuuston esityslistalle tulevat asiat
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kirkkovaltuuston 24.5.2016 klo 18.00 kokouksen esityslistalle tulevat
asiat:
1§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2§
Työjärjestyksen hyväksyminen
3§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
4§
Nuorten aikuisten työn koordinaattorin määräaikainen
virka
5§
Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen
6§
Maria Luhtaniemen ero luottamustoimesta ja Keskustan
alueneuvoston varajäsenen valitseminen
7§
Keltinmäen alueneuvoston jäsenen valitseminen
8§
Janne Jokisen eroanomus luottamustehtävistä ja Arvioinnin johtokunnan varajäsenen valitseminen
9§
Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus vuosina 2016
- 2018
10 §
Vastaus Tapio Lampisen ja 12 muun kirkkovaltuutetun
aloitteeseen koskien kirkkovaltuuston päätöksen purkamista
11 §
VastausTapio Lampisen ja 9 muun kirkkovaltuutetun aloitteeseen koskien alttarikukkia
12 §
Vastaus Liisa Kuparisen ja 7 muun kirkkovaltuutetun aloitteeseen koskien hautakivien jatkokäyttöä hautaoikeuden
päätyttyä
13 §
Vastaus Tapio Lampisen ja 8 muun kirkkovaltuutetun aloitteeseen koskien chatin käyttöönottoa seurakunnan kotisivuilla
14 §
Jyväskylän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2015
15 §
Henkilöstökertomus 2015
16 §
Toimitilaratkaisu hallintoa, yhteisiä työmuotoja ja Keskustan alueseurakuntaa varten
17 §
Tarkennus Ysp:n johtosäännön 3 luku 7 § kohdat 6 ja 7
18 §
Sankarihautausmaaosaston peruskorjauksen kustannusarvion ylittyminen ja vuoden 2016 talousarvion investointiosan muuttaminen
19 §
Hautamaksut
20 §
Aloitteet
21 §
Ilmoitusasiat
22 §
Valitusosoitus
Esitys

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

108 § Kirkkohallituksen yleiskirjeet
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Yleiskirjeet ovat nähtävillä kokouksessa ja haettavissa Internet-osoitteesta www.evl.fi
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Esitykset Pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien
kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä
2016

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

109 § Tuomiokapitulin päätöksiä
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt Jyväskylän seurakuntaa
koskevia päätöksiä, jotka haettavissa Internet-osoitteesta www.lapuanhiippakunta.fi:
20.4.2016:
- seurakuntapastorin virkaa on määrätty hoitamaan pastori Kirsi Pohjola
16.5.-8.8.2016.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

110 § Ilmoitusasiat
1)

Kirkkohallitus on 19.4.2016 myöntänyt Korpilahden kirkon peruskorjaukseen rakennusavustusta 430.000 €.

Esitys

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Kokous keskeytettiin klo 17.58 – 18.08 väliseksi ajaksi.

111 § Toimitilaratkaisu hallintoa, yhteisiä työmuotoja ja Keskustan alueseurakuntaa varten
(Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Jyväskylän seurakunnan hallinnon, yhteisten työmuotojen sekä Keskustan alueseurakunnan toimitiloiksi on vuodesta 2014 lähtien viety eteenpäin ensisijaisena vaihtoehtona keskusseurakuntatalon peruskorjaamista. Yliopistonkatu 12 tontin kaavoitusprosessi käynnistettiin ja peruskorjausta varten on laadittu hankesuunnitelma.
Suunnittelun edetessä keväällä 2015 laadittu tavoitehintalaskelma
osoitti kuitenkin keskusseurakuntatalon peruskorjauksen muodostuvan
merkittävästi aiemmin oletettua kalliimmaksi. Tällöin nousi esiin tarve
selvittää myös muita tilavaihtoehtoja uudelleen.
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Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 27.1.2016 § 14 työryhmän valmistelemaan hallinnon, yhteisten työmuotojen ja Keskustan alueseurakunnan toimitilaratkaisua. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella esitys toimitiloista kirkkovaltuuston 24.5.2016 kokouksessa päätettäväksi.
Työryhmään nimettiin kirkkoherra Arto Viitala, hallintojohtaja Anu Lajunen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakka, Keskustan alueseurakunnan
aluekappalainen Seppo Wuolio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki
Tynkkynen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Erkki Puhalainen, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampinen ja
Keskustan alueneuvoston puheenjohtaja Pipsa Wilhelms. Kokouksiin on
lisäksi osallistunut uudeksi kiinteistöpäälliköksi valittu Maritta Lukkarinen.
Työryhmä on vertaillut erilaisia tilavaihtoehtoja suhteessa Keskusseurakuntatalon peruskorjaukseen. Tarkastelun kohteena ovat olleet:
1) Vanhan Pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön ja muiden toimintojen sijoittaminen Huhtasuon seurakuntakeskukseen
2) Vanhan Pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön ja muiden toimintojen sijoittaminen vuokrattuun tai ostettuun tilaan
kaupungin keskustan alueelta
3) Vanhan Pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön ja uudisrakennuksen rakentaminen Taulumäelle muita toimintoja
varten (Taulumäki-talo)
4) Valtiontalo (Kiinteistöosakeyhtiön osakekannan ostaminen), johon
kaikki toiminnot sijoitetaan
Keskustan alueseurakunnan erityiskysymyksenä on tarkasteltu Kaupungin kirkon tilojen monipuolistamisen mahdollisuuksia ja mm. kryptan rakentamista. Tämä tarkastelu on otettu mukaan osana kaikkia tilaratkaisuja.
Kokonaistarkastelun näkökulmina ovat olleet toisaalta hankkeen investointikustannukset ja kokonaistaloudellisuus sekä toisaalta toiminnalliset
kysymykset kuten tilojen sijainti, eri toimintojen vaatimat tilatarpeet ja
mahdollisuus sijoittaa toiminnot samaan kiinteistöön. Lisäksi on arvioitu
hankkeen rakennusteknisiä kysymyksiä sekä toimitilojen turvallisuutta ja
terveyttä. Työryhmä pyysi valmistelua varten myös lausunnot tiloihin sijoitettavilta työyksiköiltä, Keskustan alueneuvostolta sekä kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunnalta. Työryhmän valmistelu ja eri vaihtoehtojen
tarkastelu käy yksityiskohtaisemmin ilmi työryhmän raportista (liite)
Kokonaisvertailun perusteella vaihtoehdoksi Keskusseurakuntatalon peruskorjaamiselle nousi ns. Valtiontalo vaihtoehto. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi Kiinteistö Oy Jyväskylän Kilpisenpuisto -nimisen yhtiön koko
osakekannan ostamista. Jyväskylän seurakunta olisi tällöin Kiinteistö
Oy:n 100 % omistaja. Kiinteistöosakeyhtiö (perustettu yhtiö) tulee omistamaan Kilpisenkatu 8 sijaitsevan 1.128m2 osan tontista 179-1-9-14
sekä tontilla sijaitsevan ns. Valtiontalo nimisen rakennuksen.
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Jyväskylän seurakunta on saanut tarjouksen, jossa Kiinteistöosakeyhtiön nykyiset omistajat (Järvi-Suomen asunnot Oy ja Royal House Oy)
tarjoutuvat myymään koko osakekannan. Tarjous pitää sisällään em.
kiinteistön ja rakennuksen saneerauksen. Tarjous perustuu laadittuun
tilaohjelmaan. Ennen kaupan toteuttamista myyjä ja ostaja laatisivat yhdessä lopulliset suunnitelmat siitä, miten rakennus saneerataan. Saneeraus toteutetaan ns. tervetalo kriteerien mukaisesti. Seurakunnalla on
oikeus palkata hankkeelle valvoja valvomaan rakennuksen saneerausta. Lopullinen kauppahinta määritellään huomioiden lopullisten
suunnitelmien ja tehdyn tilaohjelman mukaiset saneerauskustannukset.
Kauppahintaa voidaan laskea tai nostaa 200 000 € tarjouksen kokonaishinnasta lopullisten suunnitelmien mukaisista saneerauskustannuksista
riippuen. Valtiontalo-vaihtoehdon kokonaiskustannus sisältäen osakkeiden kauppahinnan, varainsiirtoveron sekä arvioidut valvontakustannukset ovat yhteensä 7,8 – 8,2 miljoonaa euroa.
Keskusseurakuntatalon osalta on suunnittelu edennyt hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta yksityiskohtaiseen luonnosvaiheeseen ja hankkeen kustannusarvio on kohonnut 11 miljoonaan euroon. Näin ollen peruskorjaushanke olisi muodostumassa kustannuksiltaan merkittävästi
kalliimmaksi kuin aiemmin oli arvioitu. Taloudellisesti, jos seurakuntatalon peruskorjaamisesta oman toiminnan käyttöön luovutaan se mahdollistaa kokonaiskustannusten vähennyksenä Seurakuntatalo-kiinteistöstä
saatavat myynti- tai vuokratuotot.
Toiminnallisesta näkökulmasta arvioiden Valtiontalo on erinomainen. Se
sijaitsee Kaupunginkirkon välittömässä läheisyydessä, mikä on etu Keskustan alueseurakunnan toimintojen järjestämiseksi. Tässä vaihtoehdossa olisi myös mahdollista toteuttaa Kaupunginkirkon muutostyöt
suppeammassa laajuudessa kuin jos alueseurakunnan toimitilat sijoittautuisivat Seurakuntataloon Yliopistonkadulle.
Edellä mainittujen toiminnallisten ja taloudellisten näkökohtien kokonaisarvioinnin perusteella voidaan todeta Valtiontalo-vaihtoehdon olevan
selkeästi muita vaihtoehtoja paremman. Rakennustekniset kysymykset
huonoon kuntoon päässeen Valtiontalon osalta ovat suuremmat kuin
muissa vaihtoehdoissa. Työryhmän käytössä on ollut Wise Group Finland Oy:n tekemä kunnostustapaselvitys Valtiontalosta. Tässä selvityksessä puolestaan on tukeuduttu useisiin Valtiontalosta 2010-2014 tehtyihin tutkimuksiin. Mikäli Valtiontalon hankkimisesta seurakunnan toimitilaksi tehdään päätös, on ennen kaupan lopullista toteuttamista varmistettava talon kuntoon ja peruskorjaamiseen liittyvät seikat tarvittavassa
laajuudessa.
Kokonaisarvioinnin perusteella työryhmä on esittänyt raportissaan yksimielisesti, että ”Keskustan alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten
työmuotojen toimitilaratkaisu toteutetaan hankkimalla saadun tarjouksen
perusteella käyttöön peruskorjatun/uudelleen rakennetun Valtion talon
koko osakekanta”.
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Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Keskustan alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten työmuotojen toimitilaratkaisu
toteutetaan hankkimalla saadun tarjouksen perusteella seurakunnan
käyttöön peruskorjatun/uudelleen rakennetun Valtiontalon omistavan
kiinteistöyhtiön koko osakekanta. Hankkeen toteutukseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä aikataulusta laaditaan
esisopimus, jonka hyväksymisestä ja lopullisen ostopäätöksen tekemisestä päättää kirkkoneuvosto.

Päätös

Kirkkoneuvosto kävi asiasta vilkasta keskustelua.
Keskustelun aikana Tuulikki Väliniemi esitti Raija Sipisen kannattamana, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, että Keskustan
alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten työmuotojen toimitilaratkaisu toteutetaan kaupungin kirkon ja pappilan uudistusten ja Taulumäki-talon rakentamisen kautta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen kuluessa on
tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tuulikki Väliniemen esitystä annattavat äänestävät EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä pohjaesityksen puolesta äänesti viisi (5)
kirkkoneuvoston jäsentä ja vastaesityksen puolesta kolme (7) jäsentä.
Jaa:
Pauli Hintikka
Mikko Jegoroff
Raija Pekkarinen
Erkki Puhalainen
Arto Viitala

Ei:
Raija Sipinen
Mauri Sompa
Inkeri Tuunanen
Juha Venäläinen
Tuulikki Väliniemi
Arja Ylhävaara-Perendi
Aarno Lahtinen

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt esittää kirkkovaltuustolle, että Keskustan alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten työmuotojen toimitilaratkaisu toteutetaan kaupungin kirkon ja pappilan uudistusten ja Taulumäki-talon rakentamisen kautta.
Asian esittelijänä toiminut hallintojohtaja ilmoitti esittävänsä päätöksestä
eriävän mielipiteen.

112 § Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Tarkastajien
nimikirjaimet
PH
AYP

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
9.5.2016
PÖYTÄKIRJA
16.5.2016
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Allekirjoitukset
ARTO VIITALA
Arto Viitala
puheenjohtaja

MARKKU LAITINEN
Markku Laitinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

85 - 112 §

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintopalveluissa

17.5.2016

Allekirjoitukset

PAULI HINTIKKA
Pauli Hintikka

ARJA YLHÄVAARA-PERENDI
Arja Ylhävaara-Perendi

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Kirkkoherranvirastossa

23.5. – 22.6.2016
viraston aukioloaikana

Nähtävilleasettamisesta
ilmoitettu

Kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla

9.5.2016

Todistaa

ilmoitustaulun hoitaja

Tarkastajien
nimikirjaimet
PH
AYP

Jyväskylän seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

16.5.2016

112

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 85-91, 93-99, 103-104, 106-112
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 92, 100-102, 105
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät: -

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Piippukatu 11, Jyväskylä
Postiosoite: PL 103, 40101 Jyväskylä
Sähköposti: jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 92, 100-102, 105
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Liitetään pöytäkirjaan

Liite asiaan nro: 95

Liite asiaan nro: 96

Liite asiaan nro: 97

Liite asiaan nro: 99/a

Liite asiaan nro: 99/b

Liite asiaan nro: 101
Maankäyttösopimus, Yliopistonkatu 12 (01:164)
x.4.2016
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MAANKÄYTTÖSOPIMUS

1. SOPIJAPUOLET


Jyväskylän kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa ”Kaupunki”
(Y-tunnus 0174666-4)
Osoite:
PL 233, 40101 Jyväskylä



Jyväskylän seurakunta (Y-tunnus 0208301-4)
Osoite:
Yliopistonkatu 12, 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupungissa sijaitsevan tontin 179-1-14-7, omistajana, jäljempänä
tässä sopimuksessa ”Maanomistaja”.

2. SOPIMUSALUE
Sopimus koskee voimassa olevan asemakaavan ja liitekartan mukaista tonttia 179-114-7, jäljempänä tässä sopimuksessa ”Sopimusalue”.
Sopimusalue on rajattu tämän sopimuksen liitekarttaan. Sopimusalue sijaitsee ruutukaavakeskustan kevennetyn maankäyttösopimusmenettelyn piirissä, jonka kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 2.6.2015/§148.
3. SOPIMUSALUEEN NYKYINEN KAAVOITUSTILANNE
Sopimusalueella on voimassa 28.7.1997 hyväksytty asemakaava, jonka mukaan tontti
179-1-14-7 on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta
(YK).
4. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Sopimuksen tarkoituksena on, että Kaupunki ja Maanomistaja sopivat tällä sopimuksella asemakaavaluonnoksen 01:164 mukaisesta rakentamisesta ja muusta kaavan toteuttamisesta Sopimusalueella sekä sen vaikutusalueella edellyttäen, että asemakaava
saa lainvoiman.
Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan Maanomistajan Yliopistonkadun puoleisesta osasta tonttia 179-1-14-7 muodostuu tontti 179-1-14-18, jonka käyttötarkoitus on
toimistorakennusten korttelialue (KT-1). Loppuosa tontista yhdistetään muodostettavaan tonttiin 179-1-14-17, jolle mahdollistetaan kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen (kaavamääräys AK-1, asuinkerrostalojen korttelialue opiskelija-asuntoja varten).
Uutta rakennusoikeutta Maanomistajan omistamalle alueelle syntyy edellä mainittuihin tarkoituksiin yhteensä 3 050 k-m2.
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5. MAANOMISTAJAN OSALLISTUMINEN YLEISTEN ALUEIDEN RAKENTAMISEEN
Sen lisäksi mitä tässä Sopimuksessa on muutoin sovittu, Maanomistaja maksaa Kaupungille maankäyttösopimusmaksua kaksisataaneljäkymmentäkahdeksantuhatta kaksisataakaksikymmentä (248 220) euroa. Maankäyttösopimusmaksulla rahoitetaan Sopimusalueen ja sen vaikutusalueen kunnallistekniikan sekä yleisten alueiden rakentamista.
Maankäyttösopimusmaksu erääntyy maksettavaksi:
-

kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavaehdotuksen mukaiselle tontille 1791-14-17 tai 18 myönnetään rakennuslupa (kuukauden maksuaika lasketaan alkaneeksi rakennusluvan myöntämispäivämäärästä) tai
kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan mukainen tontti 179-1-14-7 tai osa
siitä myydään (kauppakirjan allekirjoituspäivämäärästä lukien) tai
kuitenkin viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua kuluessa siitä, kun Sopimusaluetta koskeva asemakaavan hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi

Maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu.
Sopimusalueelta peritään normaalin taksan mukaiset vesi-, hulevesi- ja jätevesihuollon liittymismaksut sekä vesi-, hulevesi- ja jätevesimaksut.
6. VAKUUDET
Tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Maanomistaja luovuttaa
Kaupungille vähintään maankäyttösopimusmaksun suuruisen
(248 220 euroa) vakuuden tämän sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Vakuuden tulee olla pankkitakaus tai muu kaupungin hyväksymä vakuus. Vakuuden tulee olla
voimassa siihen saakka, kunnes maankäyttösopimusmaksu on maksettu.
7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin kirjallista suostumusta.
8. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SITOVUUS, SEKÄ RAUKEAMINEN
Tämä sopimus tulee voimaan Maanomistajan osalta, kun sopimus on kaikkien osapuolien allekirjoittama ja kun aluetta koskeva asemakaavan hyväksymispäätös on tullut
lainvoimaiseksi Sopimusalueen osalta sekä Kaupungin osalta, kun edellä mainitun lisäksi kaupunkirakennelautakunta on sopimuksen hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman.
Mikäli tässä sopimuksessa tarkoitettu asemakaavan muutos ei saa lainvoimaa, tulee
voimaan olennaisesti toisen sisältöisenä tai viivästyy esim. kaavavalituksen johdosta
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niin sopijapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta, päättämisestä tai aikataulun
muuttamisesta.
Sopimuksen rauetessa osapuolilla ei ole oikeutta mihinkään vaatimuksiin sopimuksen
nojalla ja osapuolet eivät ole velvollisia mihinkään korvauksiin sopimuksen raukeamisen johdosta.
9. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Tämä sopimus päättyy, kun voidaan todeta sopimusosapuolten suorittaneen tämän sopimuksen mukaiset sopimusvelvoitteet.
10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan
Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Tätä sopimusta on laadittu kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle ja yksi kaupanvahvistajalle.
Tämän sopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sen ehtoja noudattamaan.
Jyväskylässä x. päivänä xxkuuta 2016
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Marjo Kolehmainen
Maankäyttöinsinööri

Ora Nuutinen
Tonttipäällikkö

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA

Allekirjoittaja(t) SRK:n puolelta
Titteli(t)

Liite

Sopimusaluekartta
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Liite asiaan nro: 103/a

TOIMINTAYMPÄRISTÖMME JA PERUSTAVOITTEEMME.
● Vammaisten-, liikuntarajoitteisten- ja syrjäytyneiden nuorten
virkistystoiminta ja aktivointi.
● Työttömien nuorten tukeminen eri tavoin tasa-arvoisiksi
yhteiskunnan jäseniksi.
● Toiminnallamme avata pysyviä työpaikkoja edellä mainittuihin
ryhmiin kuuluville.
● Eläkeläisten ja ikääntyneiden henkilöiden virkistystystoiminta ja
luontoelämysten toteuttaminen.
● Vuoritsalon luontokoulutoiminna aloittaminen uudelleen.
● Vaikuttaa toimintojemme kautta nuorten päihteettömyyteen.

TOIMINTARESUSSIMME ja MAHDOLLISUUTEMME
● Yhdistyksellämme oma pieni matkustajalaiva m/s Satu 30 hengelle, alus
●

●

●

●

on erityivarusteltu inva-ja liikuntarajoiteiset huomioiden.
Vuoritsalon saaressa Telakat-maastokulkuneuvo tavara-ja
henkilökuljetukseen ja Eurokammi 2000 6 hengen kuljetukseen
tarkoitettu, lämmitetty, talvikäyttöön tarkoitettu vedettävä ”reki”.
Vuoritsalon saaressa, pohjoisella Päijänteellä, 270 hehtaarin toiminta-alue
monimuotoisessa erämaa tunnelmissa käytössämme lukuisina merkittyin
polkuineen.
Vuoritsalon saaren pohjoisosassa, korkealla olevan lammen rannalla,
suuri kota, jonka ympävuotinen käyttö mahdollista. 2,4 km telakattitie
avattu saaren rannasta.
Yhdistyksen vastuullisilla toimihenkilöillä vuosikymmenten vankka
kokemus vapaaehtoisesta nuorisotyöstä ja turvallisesta
vesilläliikkumisesta. Viimeksimainitusta viralliset kuljettajakirjat.
Kesällä 2016 käytössämme ”Teatterilautta”.

●
________________________________________________________________________________
KETÄÄN EI JÄTETÄ RANNALLE, JYVÄSKYLÄ Ry.
Pj. Kalevi Korhonen
kvk.korhonen@outlook.com

Sihteeri/rahastonhoitaja Heli Heino
heli.s.heino@gmail.com

Liite asiaan nro: 103/b

YHTEISÖJÄSENYYSSOPIMUS
KETÄÄN EI JÄTETÄ RANNALLE, JYVÄSKYLÄ ry ja ……………………………………..
……………………………….. ovat tehneet sopimuksen, jolla tuetaan yhteisöjäseneksi liittyneen
tahon jäsenten kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Lisäksi pyritään yhteistoiminnalla vaikuttamaan
vammaisten, liikuntarajoitteisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen.
Yhteisöjäsenmaksu on 500 euroa vuodessa. Yhteisöjäsenen edustajalla on paikka ja äänivalta
KEJR-yhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa.
Yhteisöjäsen ilmoittaa vuosittain tarkennetun kohteensa KEJR:lle, joka hankkii sponsorin
tapahtuman toteutukseen.
Vuoden 2016 kesäkauden aikana KEJR sitoutuu järjestämään liittyneelle yhteisöjäsentaholle yhden
virkistystapahtuman Vuoritsalon saaressa, Vuorikievarissa, jossa on sauna, uimaranta, luontopolku.
Ensivuonna 100 vuotta täyttävän partiolippukunta Reippaitten Poikien toimesta ja järjestämänä,
tapahtuu virkistystapahtuman saaritoiminnot: saunan lämmitys, makkara- ja nokipannukahvinuotiot,
sekä opastetut luontopolkuseikkailut. Päivän kestävälle tapahtumalle kuljetaan m/s Satu matkustajaaluksella, joka on rekisteröity 30:lle matkustajalle. Edellä esitetyn tapahtuman hinta on 1500 euroa.
Yhteisöjäsenelle olemme valmiit yhdessä räätälöimään halutun tapahtuman.
Toinen saaren toimipaikkamme on Reippaiden Poikien isännöimä saaren korkeimmalla laella,
lammen rannalla oleva suuri nuotiokatos. Lammelle voi päästä turvallisesti soutelemaan
pikkuveneellä.
Viitaniemen toimintapisteemme on myös yhteisöjäsentemme käytössä monipuolisin
mahdollisuuksin, rajatuksi kuitenkin niin, että KEJR-perustoiminnot voidaan toteuttaa ensisijaisesti.

Jyväskylässä…………………...2016

KEJR………………….

Yhteisöjäsen………………….

Liite asiaan nro: 103/c

	
  

KETÄÄN EI JÄTETÄ RANNALLE,
JYVÄSKYLÄ RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kalevi Korhonen, yhdistyksen puheenjohtaja
kvk.korhonen@outlook.com
Viitaniementie 11-13, 40100 JYVÄSKYLÄ
kejryhdistys.jyvaskyla@gmail.com
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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1
Yhdistyksen nimi on Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä Ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on rekisteröity 1.12.2015.
Yhdistyksen rekisteröintitunnus on 216.185.

2
Yhdistys on poliittisesti, uskonnollisesti ja kansallisesti sitoutumaton.

3
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten terveiden elämantapojen
omaksumista, toimia päihteiden käytön vähentämiseksi ja pyrkiä estämään lasten ja
nuorten kokeellinen tupakkaan ja muihin huumaaviin aineisiin tutustuminen, syventää
lasten ja nuorten tietoa luonnon eri osista, kuten eläimistöstä, kasveista, veden
esiintymismuodoista, oikeasta ja turvallisesta liikkumisesta luonnossa ja vesialueilla ja
luonnon kokemusten kautta kehittää heidän omaa sisäistä vahvuuttaan ylläpitää terveitä
elämäntapoja sekä avata mahdollisuuksia luovuuden ja henkisen kasvun kehittymiselle.
Yhdistys toimii myös nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi monin eri toimin
sekä heidän ohjaamisekseen tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi toteuttamaan
unelmiaan. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan pysyvien työpaikkojen luomisessa
nuorille. Yhdistyksen paikallisesta luonteesta huolimatta toimintaa voidaan harjoittaa
valtakunnallisesti.

4
Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys voi esimerkiksi
•

•
•

järjestää lapsille ja nuorille sekä näiden erityisryhmille, kuten
vammaisille, mahdollisuus luonnossa virkistaytymiseen erilaisten liikuntaja urheilutapahtumien, leirien ja kurssien puitteissa, jolloin luonnossa
liikkumisen ja luontoon perehtymisen ohella tuodaan esille terveiden ja
päihteettömien elämäntapojen merkitystä
tehdä yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita ja esityksiä
harjoittaa terveisiin elämäntapoihin ja päihteiden käytön estämiseen
liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Aatteellisen toiminnan tukemiseksi yhdistys voi:
•
•
•
•
	
  

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattuja varoja
hakea valtiolliselta, kunnalliselta ja talouselämän taholta avustuksia,
apurahoja ja varoja toiminnan toteuttamista ja kehittämistä varten
suunnitella ja toteuttaa toimintaansa liittyviä hankkeita ja projekteja
tarvittaessa palkata toimihenkilöitä.
2
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5
Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivijäsenia ja yhteisöjäseniä
Yhdistyksen yhteisöjäseneksi hyväksytään päihteettömiä ja terveitä elämäntapoja
vaaliva oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimii
niiden ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Yhteisöjäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.
Aktiivijäseniä ovat perustamiskirjan allekirjoittaneet henkilöt ja oikeuskelpoiset
yhteisöt sekä hallituksen myöhemmin yhdistyksen aktiivijäseniksi kutsumat henkilöt
ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen
voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos hänen
jasenmaksunsa on suorittamatta kahden toimintavuoden ajalta tai hän menettelee
yhdistyksen sääntöjen ja päätösten vastaisesti.

6
Aktiivijäsenen on maksettava liittyessään jäseneksi aktiivijäsenen liittymismaksu ja
vuosittain
jäsenmaksu ja yhteisöjäsenen
on maksettava
yhteisöjäsenen
liittymismaksu j a vuosittainen jäsenmaksu.
Aktiivijäsen voidaan erityisestä syystä, kuten korkean iän, vaikean sairauden,
työttömyyden tai vastaavan syyn perusteella yhdistyksen kevätkokouksen
päätöksella vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi tai ainaiseksi.

7
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja
enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään
kolme varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään siihen, että puolet
valitaan aktiivijäsenten piiristä ja puolet yhteisöjäsenten piiristä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai
ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus
kokoontuu
puheenjohtajan
tai
hänen
estyneenä
ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenista on läsnä. Yhden läsnäolevista tulee olla puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja.
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten
toimikausi on yksi toimintavuosi valintapäätöstä seuraavan tili- ja toimintakauden
alusta lukien.
Hallitus:
- johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa

	
  

3

06/2015

- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
- kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen

kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii päätösten
täytäntöönpanosta
- antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
- hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niillä
edellytyksillä
ja
valtuuksilla,
jotka
yhdistyksen
toimintasuunnitelma, talousarvio ja yhdistyksen kokouksen
päätökset antavat
- huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta
8
Yhdistyksen
nimen
kirjoittavat
hallituksen
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai se toimihenkilö, jolle hallitus on myöntänyt
nimenkirjoitusoikeuden, kukin yksin.
.

9
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastaja
valitaan
tehtäväänsä
valintapäätöstä
seuraavaksi
tilikaudeksi.
Tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme
viikkoa ennen yhdistyksen syyskokousta. Tilintarkastajan on annettava
tilintarkastuskertomus suoritetusta tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa
ennen mainittua kokousta.

10
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous, joka
pidetään maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous, joka pidetään syys- tai
lokakuussa.

11
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua
asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden
kuluessa edellä mainitulla tavalla tehdystä pyynnöstä.

12
Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
yhdistyksen kevätkokouksen päätöksen mukaisesti joko paikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjeenä jäsenille jäsenrekisteriin
merkityllä osoitteella. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi
tarkoitetusta asiasta on tehtavä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi
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viikkoa ennen kokousta.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on aktiivijäsenillä ja kullakin on yksi
ääni. Yhteisöjäsen voi lähettää yhdistyksen kokouksiin valitun edustajansa samoin
oikeuksin (aktiivijäsen)

13
Syyskokouksessa käsitellaan seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytäkirjantarkastajaa ja
vähintään kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään työjärjestys
5. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma
6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
7. Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet
8. Hyväksytetään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
12. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
13. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen 11 §:n mukaan ja muut
tiedonannot julkaistaan ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous

14
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
vahintään kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja
taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen sekä esitetään
tilintarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille
tilivelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous
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Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja
vuokralle ottamisesta tai antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää
yhdistyksen kokous

16
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

17
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
	
  

	
  

7
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Työryhmän raportti Jyväskylän seurakunnan toimitilaratkaisusta
Jyväskylä 9.5.2016
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Arvio kustannuksista s. 13
Työryhmän esitys s. 14
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1) Johdanto

Kirkkoneuvosto asetti 27.1.2016 työryhmän valmistelemaan hallinnon, yhteisten työmuotojen ja Keskustan alueseurakunnan toimitilaratkaisua. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella esitys toimitiloista kirkkovaltuuston 24.5.2016 kokouksessa päätettäväksi.
Työryhmään nimettiin kirkkoherra Arto Viitala, hallintojohtaja Anu Lajunen, kiinteistöpäällikkö Veikko Toivakka, Keskustan alueseurakunnan aluekappalainen Seppo Wuolio,
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Tynkkynen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Erkki Puhalainen, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Lampinen ja Keskustan alueneuvoston puheenjohtaja Pipsa Wilhelms. Kokouksiin on lisäksi
osallistunut uudeksi kiinteistöpäälliköksi valittu Maritta Lukkarinen. Veikko Toivakan jäsenyys työryhmässä päättyi huhtikuun lopussa lomien kautta eläkkeelle siirtymisen
myötä.
Jyväskylän seurakunnan hallinnon, yhteisten työmuotojen sekä Keskustan alueseurakunnan toimitiloja koskevista vaihtoehdoista on vuodesta 2014 lähtien viety eteenpäin
ensisijaisena vaihtoehtona keskusseurakuntatalon peruskorjaamista. Keskusseurakuntatalon osalta on suunnittelu edennyt hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta jo yksityiskohtaiseen luonnosvaiheeseen.
Koska keväällä 2015 laadittu tavoitehintalaskelma osoitti keskusseurakuntatalon (josta
jäljempänä käytetään myös nimeä seurakuntatalo) peruskorjauksen muodostuvan
aiemmin oletettua kalliimmaksi, nousi uudelleen esiin kysymys mahdollisista muista tilavaihtoehdoista. Lisäselvityksiin on antanut aikataulullisesti hyvän mahdollisuuden se, että keskusseurakuntatalon tonttia ja samalla Vapaudenkadun pappilan tonttia koskeva
asemankaavan muutos on vielä kesken. Uudessa asemakaavassa mahdollistuisi 800
kerrosneliömetrin lisärakentaminen myös pappilan tontin alaosaan.
Uudeksi tilaratkaisuvaihtoehdoksi nousi loppuvuodesta 2015 esiin mahdollisuus hankkia
toimitilat Valtiontalosta. Kevään 2016 kuluessa on jatkettu yhteydenpitoa Valtiontalon
uusiin omistajiin.
Seurakuntatalon ja Valtiontalon lisäksi työryhmä on selvittänyt kirkkoneuvoston toimeksiannon mukaisesti myös toimitilojen rakentamista Taulumäen kirkon tontille, jossa on
käyttämätöntä rakennusoikeutta, joskin sielläkin rakentaminen edellyttäisi tarkennuksia
asemakaavaan. Taulumäki-vaihtoehtoon sisältyisi se, että Keskustan alueseurakunnalle
osoitettaisiin toimitiloja Kaupunginkirkon lähistöltä.
Työryhmä on pohtinut uudelleen myös sitä vaihtoehtoa, että hallinnon ja yhteisten työmuotojen toimintoja sijoitettaisiin Huhtasuon seurakuntakeskukseen ja Keskustan alueseurakunnan sekä joidenkin yhteisten toimintojen tiloja Vapaudenkadun pappilaan. Tämä vaihtoehto oli vahvasti esillä vuoden 2012 selvityksissä.
Huhtasuon vaihtoehdon lisäselvittely nykyisessä työryhmässä osaltaan johti siihen, että
yhdeksi varteenotettavaksi toimitilaratkaisuksi nousi työryhmässä esiin sellainen, että
Huhtasuon sijaan sijoitettaisiin hallinto ja yhteiset toiminnot lähempänä keskustaa oleviin vuokratiloihin. Tämäkin siis edellyttäisi, että Vapaudenkadun pappilaan sijoitetaan
pääosa muista toiminnoista. Konkreettisena esimerkkinä tälle pidettiin tilojen sijoittamis-
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ta nykyisiin väistötiloihin Tellervonkadulle ja tästä vaihtoehdosta oli alustavaa yhteydenpitoa kiinteistön omistajaan. Toisaalta on todettu, että pitempiaikainen jääminen Tellervonkadun kiinteistöön ja aiempaa laajemman työntekijänjoukon sijoittuminen sinne edellyttäisi rakennuksessa uudistuksia. Tellervonkadun kiinteistön pitkäaikainen vuokraus ei
kuitenkaan työryhmän työskentelyn loppuvaiheessa ole ollut lähemmin neuvottelujen
kohteena.
Toisaalta on vuokrausmahdollisuutta pohdittaessa nostettu harkintaan sekin vaihtoehto,
että voisiko seurakunta hankkia hallintoa ja yhteisten työmuotojen toimistotiloja varten
kiinteistön omaan omistukseensa. Tällöin ajatuksissa on ollut Tellervonkadun kaltainen
jo olemassa oleva kiinteistö, jonka mahdollisesta uudistamisesta seurakunnan käyttöön
seurakunta itse vastaisi. Työryhmän arvion mukaan välttämättömät hallinnon ja yhteisten toimintojen tilat olisivat sijoitettavissa kiinteistöön, jonka laajuus kokonaisuudessaan
olisi noin 1200-1500 m2. Nykyinen väistötila Tellervonkatu 5 on tältäkin osin palvellut
esimerkkinä tästä vaihtoehdosta.
Työryhmä on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa, joista yksi oli tutustumiskäynti Valtiontaloon, pappilaan ja kaupunginkirkkoon mukaan lukien kirkon kellarikerros. Työryhmä
on perehtynyt seurakuntatalon peruskorjauksesta laadittuihin yksityiskohtaisiin suunnitelmiin sekä Valtiontalosta ja pappilasta laadittuihin alustaviin suunnitelmiin, joiden avulla on voitu hahmottaa tarvittavien tilojen sijoittumista näihin kiinteistöihin.
Työryhmä on pohtinut sitä mahdollisuutta, että Kaupunginkirkon kellarikerrokseen rakennettaisiin ns. krypta (ainakin sosiaalitilat, WC-tilat, varastotilaa ja kahvio). Samassa
yhteydessä voitaisiin uudistaa kirkon sisätiloja siten, että tilojen entistä monipuolisempi
käyttö mahdollistuisi. Krypta ja muu kaupunginkirkon uudistaminen tukisi tietyiltä osin
muita esillä olleita toimitilaratkaisuja.
Työryhmä on arvioinut eri toimitilavaihtoehtoja niin toiminnan tarpeista käsin kuin rakennusteknisiä ja talouden näkökulmia huomioon ottaen. Työryhmä on myös pyytänyt lausunnot asiasta Keskustan alueneuvostolta, yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnalta
ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalta sekä asianomaisilta työntekijöiden yksiköiltä. Aikataulusyistä yhteisen seurakuntapalvelun lausunto saatiin vain työyhteisöltä.
Lausunnot pyydettiin ensisijaisesti työryhmän omaan käyttöön valmistelun tueksi. Lausunnonantajia pyydettiin arvioimaan sitä, mikä niin oman yksikön/vastuualueen kuin Jyväskylän seurakunnan kokonaisuuden näkökulmasta on vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisin toimitilaratkaisu. Lausuntoon toivottiin liitettävän perusteluja näkemyksen tueksi ja tarvittaessa myös täydentäviä näkökohtia työryhmän kokoamiin arvioihin eri ratkaisujen eduista ja haitoista. Niitä lausunnonantajia, joiden vastuualueisiin kuuluu työskentely lasten kanssa, pyydettiin huomioimaan asiassa lapsivaikutusten arviointi ja mainitsemaan lausunnossa kuinka tämä näkökulma on otettu huomioon. Lausunnon antajilla ei ollut käytettävissään kustannusarvioita eri vaihtoehdoista.
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2) Kiinteistöstrategia yleisenä lähtökohtana
Työryhmä on pitänyt yleisenä lähtökohtana työskentelylleen kirkkovaltuuston
17.11.2015 hyväksymää päivitettyä kiinteistöstrategiaa ja siihen sisältyvää tavoitetta
kiinteistöjen määrän ja siihen liittyen kiinteistömenojen vähentämisestä. Kiinteistöstrategian tavoitteena on myös taata seurakunnallista toimintaa varten tarkoituksenmukaiset,
terveet ja turvalliset toimitilat. Kiinteistöstrategian mukaan kullakin alueseurakunnalla tulee olla kirkko(sali), seurakuntakeskus sekä tilat välttämättömiä toimisto- ja hallintotehtäviä varten. Lisäksi edellytetään, että seurakunnan ydintehtävien hoitamista siten, että
kiinteistösidonnaisuutta seurakunnan työssä vähennetään ja verkostoituvaa työotetta lisätään. Seurakunnan toimitilojen strategisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon
myös alueseurakuntien erilaiset toiminnalliset tarpeet. Keskustan alueseurakunnalla
nähdään olevan sijainnista juontuvia, koko seurakuntaa koskettavia erityistarpeita.
Kiinteistöstrategiassa kaikki nyt selvityksen alla olevat seurakunnan omistamat kohteet
(kaupunginkirkkoa lukuun ottamatta) sijoittuvat kategoriaan 2 eli hankesuunnitelmaa
edellyttäviin kiinteistöihin.

3) Toimitilavaihtoehtojen arviointi
Työryhmä piti toimitilavaihtoehtojen kartoituksessa lähtökohtana viranhaltijatyöryhmässä keväällä 2015 tehtyä tilatarpeiden kartoitusta. Sen pohjalta arkkitehtitoimisto on laatinut keväällä 2015 huonetilaohjelman, jota on hyödynnetty keskusseurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelussa. Huonetilaohjelman mukaan kaikkien toimintojen sijoittuessa saman katon alle toimintaa ja toimistoja varten tarvitaan noin 1200 m2 ja lisäksi
tarvitaan muita tiloja (eteiset, varastot, sosiaalitilat, tekniset tilat jne.) noin 900 m2. Eri
rakennusten neliömäärän ilmaisemiseen käytetään tässä raportissa ennen muuta ns.
kerrosalaa.
Seuraavassa on ensin luonnehdittu tarkemmin kysymystä kryptasta ja muusta kaupungin kirkon uudistamisesta ja sen jälkeen lyhyesti esitelty ja arvioitu seurakuntatalon
ohella toimitilatyöryhmän selvityksen kohteena olleet vaihtoehdot toimitiloiksi.
a) Erityiskysymys: krypta ja kaupungin kirkon muu uudistaminen
Työryhmä on päätynyt alustavasti liittämään kaikkiin toimitilavaihtoehtoihin mukaan
myös kryptan eli toimitilojen sijoittamisen Kaupunginkirkon kellarikerrokseen. Kysymykseen voisi tulla ensinnäkin ns. suppeampi ratkaisu, josta on aikoinaan laadittu myös
alustavia suunnitelmia. Tällöin kirkon alakertaan voisi sijoittua ainakin WC-, sosiaali-, ja
varastotiloja sekä pienehkö kahvio ja pieni keittiö. Toisaalta työryhmä on alustavasti arvioinut olevan mahdollista, että kryptaan toteutettaisiin myös ns. laajempi ratkaisu eli
pienen kahvion sijaan voisi olla laajempi kokoontumistila.
Kellariin sijoittuva krypta lisäisi merkittävästi Kaupunginkirkon käytettävyyttä. Samassa
yhteydessä olisi mahdollista tehdä muita tarvittavia, kirkon monipuolista käyttöä tukevia
uudistuksia kirkkoon, etenkin kirkon takaosaan ja eteistiloihin. Krypta edellyttää myös
portaiden ja hissin sijoittamista kirkon takaosaan.
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Kryptan rakentamisessa on monia teknisiä kysymyksiä ja kryptalla on oma merkittävä
kustannusvaikutuksensa eri ratkaisuihin. Kaupunginkirkko sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla ja näin ollen kryptan rakentaminen edellyttänee tarvittavan maa-alueen
hankkimista seurakunnan omistukseen.
Työryhmän raportissa pidetään lähtökohtana, että krypta ainakin suppeammassa muodossa ja Kaupunginkirkon muu uudistaminen ovat kaikissa toimitilavaihtoehtoehdoissa
yhtä perusteltuja. Niissä ratkaisuissa, joissa pappila peruskorjattuna jää keskeiseksi
toimitilaksi, sekä myös seurakuntatalon osalta krypta täydentäisi olennaisella tavalla
muita toimitiloja. Valtiontaloratkaisussa kryptan antama lisäarvo olisi hieman pienempi,
mutta kuitenkin yhä merkittävä.
Kustannusarvio kryptasta on hyvin alustava: suppeamman vaihtoehdon kulut yhteensä
noin 2,5 m€ ja laajemman vaihtoehdon noin 3,5 m€.

b) Seurakuntatalo (+ krypta)
Nykyisen keskusseurakuntatalon uudistamisen suunnittelua on vuonna 2015 hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta jatkettu kevään 2016 aikana ja työryhmän käytössä
ovat olleet jo hyvin pitkälle viedyt luonnokset, ns. L2-suunnitelmat. Seurakuntataloon rakennetaan uudisosa ja jäljelle jäävän vanhaan rakennukseen toteutetaan perusteellinen
peruskorjaus. Seurakuntatalon kaavoitustilanne on vielä keskeneräinen, mutta asemakaavan odotetaan tulevaan hyväksytyksi vuoden 2016 kuluessa. Kerrosala on nyt laadituissa suunnitelmissa noin 2500 m2.
Seurakuntataloon voidaan toteuttaa monipuoliset ja toimivat tilat niin seurakuntalaisten
kokoontumisten ja asioinnin kuin työntekijöiden työskentelyn näkökulmasta arvioiden.
Toiminnot Keskustan alueseurakuntaa ja hallintoa sekä yhteisiä työmuotoja varten saadaan saman katon alle ja syntyy edellytykset hyvälle yhteistyölle eri yksiköiden kesken.
Seurakuntatalon voi katsoa antavan riittävät mahdollisuudet myös sen tärkeän tavoitteen toteutumiselle, että Keskustan alueseurakunta saa muiden alueseurakuntien tapaan omaa identiteettiä tukevan toimitilan.
Seurakuntatalon peruskorjauksessa rakennuttajana toimii seurakunta itse, jolloin tilojen
terveellisyys ja muun laatu voidaan parhaiten varmistaa. Tilat on suunniteltu siten, että
tulevaisuudessa jokin ”lohko” talosta olisi tarvittaessa vuokrattavissa muille toimijoille.
Myös luopuminen kokonaan seurakuntatalosta on työryhmän arvion mukaan mahdollista, jos esimerkiksi 10 vuoden kuluttua Taulumäki-talon rakentaminen tai jokin muu ratkaisu osoittautuisi perustelluksi.
Seurakuntatalon sijainti on varsin hyvä saavutettavuuden ja yhteistyöverkostojen kannalta. Kaupunginkirkon kryptan rakentaminen ja muu uudistaminen vähentäisi merkittävästi niitä ongelmia, joita aiheuttaa seurakuntatalon etäisyys kaupunginkirkosta etenkin
jumalanpalveluksiin liittyvien kahvitustilanteiden osalta. Työryhmä pitääkin tärkeänä, että toimitilaratkaisun kokonaisuuteen sisällytettäisiin seurakuntatalon uudistamiseen
päädyttäessä periaatepäätös kaupunginkirkon tilojen uudistamisesta palvelemaan nykyistä paremmin monipuolista kirkon käyttöä. Työryhmän mukaan kirkkoa tulee kehittää
ensinnäkin rakentamalla krypta, jossa on sosiaali-, varasto ja WC-tilat sekä ainakin pieni
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kahviotila ja toiseksi toteuttamalla kirkon sisäpuolen tiloihin tarvittavia uudistuksia, etenkin kirkon takaosaan (mm. hissi/portaat kryptaan).
Seurakuntatalo + krypta –vaihtoehdossa on toiminnan näkökulmasta paljon vahvuuksia,
mutta myös joitakin piirteitä, jotka toteutuvat puutteellisemmin kuin kyseinen ominaisuus
jossakin toisessa vaihtoehdossa. Pysäköinti-alueet olisivat paremmat Taulumäkivaihtoehdossa. Pihan viheralue olisi parempi pappilan ja Taulumäen tonteilla. Valtiontalon sijainti olisi vielä parempi kuin seurakuntatalon.

c) Huhtasuon seurakuntakeskus + pappila (+ krypta)
Jo aiemmissa selvityksissä (Infonian laatima toimitilasuunnitelma helmikuussa 2012) on
kokonaisratkaisua etsittäessä otettu huomioon mahdollisuus saada Jyväskylän seurakunnan yhteisille toiminnoille tilat Huhtasuon seurakuntakeskuksen II-osasta. Kiinteistöstrategian mukaan II-osa kuuluu 2-kategoriaan eli hankesuunnittelua vaativiin kohteisiin.
Huhtasuo-ratkaisussa arvioitiin on aiemmin liittynyt ja liittyy nytkin kaksi perustekijää:
ensinnäkin ratkaisun vaikutukset Huhtasuon alueseurakunnan toimintaan ja toiseksi ratkaisun soveltuvuus yhteisille toiminnoille. Vuoden 2012 päätöksenteossa, jolloin tämä
vaihtoehto sivuutettiin, nousivat vahvasti esiin ratkaisun negatiiviset vaikutukset alueseurakunnan toiminnalle (mm. liikuntatilojen pieneneminen).
Huhtasuo-ratkaisun myötä voidaan ajatella löydettävän mielekäs tapa toteuttaa kiinteistöstrategian tavoite Huhtasuon merkittävän laajojen tilojen nykyistä tehokkaammasta
käytöstä. Tilojen saaminen omaan käyttöön on varteenotettava vaihtoehto ainakin sille,
että II-osa seurakuntakeskuksesta myytäisiin esim. ulkopuoliselle toimijalle, jos tällainen
ulkopuolinen taho ylipäätään löytyisi.
Toimitilojen kokonaisratkaisussa Huhtasuo-vaihtoehto edellyttää sitä, että Huhtasuon
tiloihin sijoittuvien hallinnon ja yhteisten toimintojen (esim. noin 1000 m2) ohella Vapaudenkadun pappila peruskorjattaisiin Keskustan alueseurakunnan ja joidenkin yhteisten
toimintojen käyttöön. Tällöin pappilan peruskorjauksessa tulisi olla tavoitteena rakentaa
noin 1000 m2:n laajuiset tilat. Mahdollisesti tarvittaisiin jonkin verran myös muuta tilaa
Keskustassa, ainakin kirkkoherranviraston asiakaspalveluun ja yhteisen seurakuntapalvelun erityisdiakonian vastaanottotoimintoihin. Koko maakuntaa palvelevalle Perheasiain neuvottelukeskukselle Huhtasuo ei ole luontevin ratkaisu.
Huhtasuo-ratkaisun väistämätön tosiasia ja myös ongelma on siinä, että yhteisten toimintojen hajasijoitus jatkuisi nykyisten evakkotilojen tapaan. Sijainti Huhtasuolla on yhteisen seurakuntapalvelun järjestämän toiminnan sekä hallinnon ja yhteisten toimintojen
asiakaspalvelun ja myös sisäisten palveluiden (työyhteisö, luottamushenkilöt) kannalta
olennaisesti huonompi kuin keskustassa. Julkisilla kulkuneuvoilla Huhtasuon saavutettavuus on olennaisesti heikompi kuin keskustassa sijaitsevien toimitilojen.
Työryhmä ei ole tehnyt yksityiskohtaista kartoitusta Huhtasuon tilojen käytöstä ja käyttöasteesta. Tilat ovat laajat ja tiivistämisen aihetta varmasti löytyy. Toisaalta noin 1000
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m2:n varaaminen yhteisille toiminnoille ja hallinnolle rajoittaisi monin osin nykyistä toimintaa.
Edellä on mainittu osa niistä toiminnallisista haittapuolista, jotka työryhmä on arvioinnissaan havainnut ja joiden vuoksi työryhmä ei nosta Huhtasuo-vaihtoehtoa muiden päävaihtoehtojen rinnalle. Näin ollen työryhmä ei katsonut aiheelliseksi pyytää lausuntoa
asiasta Huhtasuon alueseurakunnan työyhteisöltä ja alueneuvostolta.
Huhtasuon tilojen uudistamisen kustannusarvioon kohdistuu suuria rakennusteknisistä
seikoista johtuvia epävarmuustekijöitä.

d) Valtiontalo (+ krypta)
Tässä vaihtoehdossa seurakunta omistaisi Valtiontalon (Kilpisenkatu 8) koko osakekannan. Valtiontalon (tarjouksessa mainittu) kerrosala on noin 3050 m2. Työryhmän näkemyksen mukaan Valtiontalon sijainti on erinomainen keskusta-alueen ytimessä ja
Kaupunginkirkon läheisyydessä. Rakennukseen voitaisiin toteuttaa saman katon alle
monipuoliset tilat niin Keskustan alueseurakuntaa kuin hallintoa sekä yhteisiä työmuotoja varten. Kerrosneliöitä ei kuitenkaan saatane kaikilta osin kovin tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöön (esim. sali on tarpeettoman suuri).
Asemakaava on hyväksytty ja Valtiontalon osalta ilmeisesti päästäisiin melko nopeasti
toteutusvaiheeseen. Tontille ei saatane juuri lainkaan omia pysäköintipaikkoja, mutta
maksullisia pysäköintimahdollisuuksia löytyy lähistöltä. Omaa piha-aluetta ei Valtiontalolla ole ja ainoat sisäänkäynnit suoraan kadulta. Saavutettavuus busseilla on erinomainen. Hyvä sijainti luo edellytyksiä myös sille, että tulevaisuudessa tiloista voitaisiin tarvittaessa joko osaksi tai kokonaan luopua myymällä tai vuokraamalla.
Valtiontalo on teknisesti hyvin huonossa kunnossa, ja vaikka vastuu tilojen kuntoon
saattamisesta olisi kiinteistön myyjillä, liittyy rakennuksen kuntoon ja täysin terveelliseksi saamiseen työryhmän näkemyksen mukaan tietty epävarmuus. Myös taloon liittyvät,
todennäköisesti hyvin vahvat suojeluvelvoitteet, synnyttävät joitakin kysymyksiä niin ajatellen peruskorjauksen toteutusta kuin talon myöhempää käyttöä. Todennäköisesti osa
rakennuksesta voidaan peruskorjauksen yhteydessä rakentaa kokonaan uudelleen, mikä osaltaan varmistaa mahdollisuutta saada Valtiontaloon hyvässä teknisessä kunnossa olevat tilat.
Valtiontaloratkaisussa Kaupunginkirkon kryptan antama lisäarvo olisi hieman pienempi
kuin muissa vaihtoehdoissa ja kryptan toteutusta ja ainakin sen laajuutta voidaan arvioida toisenlaisessa valossa kuin muissa ratkaisuissa. Työryhmä kuitenkin katsoo, että
Kaupunginkirkon tulevaisuuden kannalta myös tässä vaihtoehdossa krypta ja sinne sijoitettavat välttämättömät oheistilat antaisivat merkittävää tukea kaupungin kirkon monipuoliselle käytölle.
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e) Taulumäki-talo + pappila (+ krypta)
Taulumäen kirkon tontilla on nykyisessä asemakaavassa merkittävästi rakennusoikeutta
(noin 3000 kerrosneliötä). Toimitalon rakentaminen edellyttäisi kuitenkin kaavoituksen
tarkentamista. Toimitilat Taulumäessä eivät palvelisi riittävästi Keskustan alueseurakunnan toimintaa, jonka kiintopiste on kaupunginkirkko kirkkopuistossa. Taulumäki-taloa
on työryhmässä pidetty ennen muuta lähivuosia kauempana olevan tulevaisuuden
mahdollisuutena. Vielä tällä hetkellä on paljon sellaista epävarmuutta niin seurakunnan
pitkän aikavälin toiminnallisista tarpeista Taulumäessä kuin myös kirkon ja seurakuntien
tulevaisuuden rakenteista, joka tekee taloa koskevien tarpeiden arvioinnin vaikeaksi.
Nyt nähtävissä olevat tarpeet painottuisivat hallinnon tarpeisiin ja toisaalta kokoseurakunnallisen toiminnan ja yhteisten työmuotojen tarpeisiin. Resurssien kohdistamisen
Taulumäki-vaihtoehtoon voikin nähdä siirtävän toiminnallista painopistettä alueseurakunnista piirun verran yhteisiin toimintoihin.
Toisaalta, mikäli Taulumäki-talo rakennettaisiin, olisi aiheellista rakentaa siihen vähintään noin 100 hengen seurakuntasali keittiöineen ym. aputiloineen. Talon laajuus olisi
näin ollen minimissään noin 2000 m2 (tässä laajuudessa osa rakennusoikeudesta jäisi
käyttämättä). Koska merkittävä määrä toiminnallisia tiloja jäisi tässä vaihtoehdossa
pappilaan, tarkoittaisi tämä tietyn synergiaedun menettämistä. Tässä vaihtoehdossa
Vapaudenkadun pappila tulisi peruskorjata/uudistaa tarvittavassa laajuudessa samoin
kuin tulisi riittävässä laajuudessa toteuttaa Kaupunginkirkon kryptan rakentaminen.
Uudisrakennus olisi hankkeena teknisesti selkeä ja siihen saataisiin terveet tilat. Sijainti
on hyvä Taulumäen kirkon kannalta ja Taulumäen ympäristön asutuksen kannalta, mukaan lukien uusi Kankaan alue. Sijainti on kuitenkin siis sellainen, että tässä ratkaisussa
toinen toimitila olisi sijoitettava myös Kaupunginkirkon läheisyyteen.
Taulumäkeen on saatavissa hyvät P-alueet, mutta toisaalta vuoden 2012 selvityksen
perusteella Taulumäki-talon rakentaminen edellyttäisi taloa ja kirkkoa varten noin 80 autopaikan varaamisen tontille ja tämä puolestaan edellyttäisi pysäköintikannen rakentamista.

f) Pappila + ostettu tai vuokrattu muu tila keskusta-alueelta (+ krypta)
Tässä vaihtoehdossa Vapaudenkadun pappilaan peruskorjattaisiin noin 1000 m2 toimitilat. Alustavia luonnoksia tiloista on laadittu. Vanhaan pappilaan sijoittuisivat Keskustan
alueseurakunnan toimistotilat ja myös tilat toimintaa varten. Myös yhteisen seurakuntapalvelun toiminta ja muu Keskusta-alueella tapahtuva toiminta sijoittuisi kirkkojen ohella
pääosin pappilaan.
Tähän vaihtoehtoon liittyy se, että Keskustan-alueelta ostettaisiin tai vuokrattaisiin 12001500 m2 toimitila, johon sijoittuisi lähinnä toimistoja ja muita hallintotiloja.
Konkreettisena esimerkkinä tälle pidettiin tilojen sijoittamista nykyisiin väistötiloihin Tellervonkadulle ja tästä vaihtoehdosta oli alustavaa yhteydenpitoa kiinteistön omistajaan.
Toisaalta on todettu, että pitempiaikainen jääminen Tellervonkadun kiinteistöön ja
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aiempaa laajemman työntekijänjoukon sijoittuminen sinne edellyttäisi rakennuksessa
uudistuksia. Tellervonkadun kiinteistön pitkäaikainen vuokraus ei kuitenkaan työryhmän
työskentelyn loppuvaiheessa ole ollut lähemmin neuvottelujen kohteena.
Toisaalta on vuokrausmahdollisuutta pohdittaessa nostettu harkintaan sekin vaihtoehto,
että voisiko seurakunta hankkia hallintoa ja yhteisten työmuotojen toimistotiloja varten
kiinteistön omaan omistukseensa. Tällöin ajatuksissa on ollut Tellervonkadun kaltainen
jo olemassa oleva kiinteistö, jonka mahdollisesta uudistamisesta seurakunnan käyttöön
seurakunta itse vastaisi. Nykyinen väistötila Tellervonkatu 5 on tältäkin osin palvellut
esimerkkinä tästä vaihtoehdosta.
Keskustan alueseurakunnan toiminnan ja myös identiteetin vahvistumisen kannalta
pappila toimitilana olisi hyväksi arvioitu ratkaisu. Keskustan alueseurakunnan työyhteisö
ja alueneuvosto on tuonut lausunnossaan esiin tämän ja monia muita pappilavaihtoehtoon liittyviä myönteisiä piirteitä. Pappilassa on hyvä piha-alue, mm. lapsia ajatellen.
Tässä vaihtoehdossa on keskeisenä kysymyksenä se, voidaanko pappilaan todella
saada sijoitettua onnistuneesti lähes kaikki edellä mainitut tilat. Lisäksi on selvää, että
tässä ratkaisussa seurakunnan käytössä ei olisi keskusta-alueella kirkkojen lisäksi pappilan noin 50 hengen juhlasalia suurempaa kokoontumistilaa, joskin kaupunginkirkon
kryptan laajempi toteutus saattaisi tuoda yhden ratkaisun tähän ongelmaan. Pappilan
käyttöä rajoittanee jonkin verran se, että rakennus on sisältä suojelukohde.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on omassa lausunnossaan todennut, että ”Vanhan pappilan tehokas peruskorjaus keskustan alueseurakunnan työ- ja toimintatiloiksi
johtaa osittain epäkäytännöllisiin ja vaikeasti saavutettaviin tilaratkaisuihin”.
Jos pappila otettaisiin tämän vaihtoehdon mukaisesti hyvin laajaan omaan käyttöön, niin
syntyisi luonnollisesti myös kysymys siitä, voidaanko pappilan tontin alaosaan kaavailtu
800 m2 rakennusoikeus hyödyntää mielekkäällä tavalla. Uuden kaavan valmistelussa
rakennusoikeuden hyödyntämisen tapana on mainittu ensisijaisesti asuinrakentaminen,
vaikka ko. asemakaava mahdollistaisi muunkin käytön.
Koska tulevaisuuden tarpeet hallinnon ja yhteisen toiminnan osalta ovat osaksi epävarmat, tarjoaisi etenkin vuokratilavaihtoehto mielekkään tilapäisratkaisun esimerkiksi 10
vuodeksi. Tällöin voitaisiin esimerkiksi Taulumäen talon rakentaminen ottaa uudelleen
harkinnan kohteeksi.

4) Tiivistelmä työryhmän valmistelun tueksi saaduista lausunnoista

Työryhmä pyysi lausunnot asianomaisilta yksiköiltä ja toimielimiltä ensisijaisesti työryhmän käyttöön valmistelun tueksi. Lausunnoissa kannettiin huolta mm. siitä, että tilat
varhaiskasvatukselle, nuorille ja partiolle eivät olisi seurakuntatalossa riittävät. Tämän
johdosta on oltu yhteydessä Lapuan hiippakuntaan, jonka kanssa oli aiemmin neuvoteltu siitä, että hiippakunnan Jyväskylän toimisto voitaisiin sijoittaa seurakuntataloon. Hiippakunnan toimiston sijoittaminen oli myös huomioitu seurakuntatalon luonnoksissa.
Hiippakunnalle ilmoitettiin nyt, että tilojen varaaminen heille seurakuntatalosta on käynyt
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epätodennäköiseksi. Tämä puolestaan mahdollistaa lausunnoissa todetun puutteen korjaamisen tyydyttävällä tavalla.
Työryhmä totesi lausuntopyynnön saatteeksi, että siihenastisen selvityksen perusteella
kaksi vaihtoehtoa näytti muita varteenotettavammilta. Nämä kaksi, joista työryhmä ei
tuolloin asettanut kumpaakaan vielä etusijalle, olivat seurakuntatalon peruskorjaus +
krypta sekä pappila + krypta + vuokratila. Lausunnon antajia pyydettiin arvioimaan sitä,
mikä niin oman yksikön/vastuualueen kuin Jyväskylän seurakunnan kokonaisuuden näkökulmasta on esitetyistä vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisin toimitilaratkaisu. Lausuntoon toivottiin liitettävän perusteluja näkemyksen tueksi ja tarvittaessa myös täydentäviä
näkökohtia työryhmän kokoamiin arvioihin eri ratkaisujen eduista ja haitoista. Niitä lausunnonantajia, joiden vastuualueisiin kuuluu työskentely lasten kanssa, pyydettiin huomioimaan asiassa lapsivaikutusten arviointi ja mainitsemaan lausunnossa kuinka tämä
näkökulma on otettu huomioon. Lausunnon antajilla ei ollut käytettävissään kustannusarvioita eri vaihtoehdoista. Myöskään työryhmällä ei ollut tuolloin käytettävänä niitä kustannusarvioita, jotka saatiin työryhmän työskentelyn loppuvaiheessa.
Lausuntojen sisältämät näkemykset hajautuvat useiden vaihtoehtojen kesken. Lausunnoissa ensisijaiset vaihtoehdot jakaantuvat kolmen vaihtoehdon kesken: seurakuntatalo
(3 lausuntoa), Taulumäki-talo (2) ja Pappila + muu tila (2 lausuntoa). Pappilaa painottavista lausunnoista toinen sisältää viittauksen myös Taulumäki-taloon yhtenä mahdollisuutena pappilan ohella toteutettavaksi tilaksi. Valtiontaloa tai Huhtasuo-ratkaisua ei
yhdessäkään lausunnossa mainita ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Lausunnot sisältävät
runsaasti yksityiskohtaisia huomioita ja toiveita. Mm. tilojen riittävyydestä ja niiden terveellisyydestä tai soveltuvuudesta lapsille ja nuorille tai erityisryhmille sekä pysäköintipaikkojen riittävyydestä kannetaan huolta monissa lausunnoissa. Lausuntojen sisältö
tiivistetysti esitellään alla osana tätä raporttia. Lausuntopyyntö ei sisältänyt eri vaihtoehtojen kustannusarvioita ja näin ollen lausunnoissa tulikin korostua nimenomaan toiminnallisen näkökulman. Kokonaisarvioinnissa luonnollisesti talouden näkökohdillakin on
suuri merkitys.

a) Keskustan alueseurakunta
Keskustan alueseurakunnan työyhteisö ja alueneuvosto pitivät lausunnossaan ensisijaisena vaihtoehtona tilojen sijoittumista Pappilaan ja Kaupunginkirkkoon. Krypta eli kirkon
kellaritilat on otettava käyttöön laajemman peruskorjaussuunnitelman mukaisesti. Lausunnoissa tuodaan esiin myös se vaihtoehto, että kirkon läheisyydestä voitaisiin vuokrata tila, jonka avulla pappila ja krypta voitaisiin toteuttaa suppeammassa muodossa.
Lausunto sisältää viittauksen lapsivaikutusten arviointiin. Pappilan sisäpiha palvelee
kaikkia työmuotoja, etenkin varhaiskasvatusta. Muutenkin Pappila olisi lasten kannalta
turvallisin vaihtoehto.
Keskusseurakuntatalo ei saa kannatusta ensisijaiseksi toimitilaksi Keskustan alueseurakunnalle, lähinnä vain nuorisotyössä nähdään sen tarjoamat mahdollisuudet kohtuullisen hyvinä. Tehostuneen tilankäytön katsottiin aiheuttavan tilanahtautta.
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Valtiontaloa Keskustan työyhteisö ei pidä varteenotettavana vaihtoehtona, vaikka se sijaintinsa puolesta olisi erittäin hyvä. Kiinteistön kunto, tilojen mahdollinen yhteiskäyttö
muiden toimijoiden kanssa sekä tilojen suojelurajoitteet herättävät kysymyksiä
Hallinnon ja yhteisten toimintojen tilat Keskustan alueseurakunnan lausuntojen mukaan
tulisi sijoittaa joko keskusseurakuntatalolle tai nykyiseen väistötilaan Tellervonkadulle tai
mahdollisesti Taulumäki-taloon.

b) Yhteisen seurakuntapalvelun työyhteisö
Yhteisen seurakuntapalvelun työyhteisön antaman lausunnon mukaan ratkaisun tulee
perustua seurakuntalaisten palvelemiseen. Lapsivaikutusten arviointi on syytä ottaa
huolella huomioon, samoin tilojen käytettävyys vammaisten näkökulmasta. Kokoontumistilojen sijoittaminen mahdollisimman keskeisesti niin maantieteellisesti kuin rakennuksen sisällä on kannatettavaa.
Tukipalvelujen ja eri toiminnallisten yksiköiden toimintojen sijoittaminen samaan rakennukseen tuo mukanaan etuja.
Lausunnossa nähdään varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi joko seurakuntatalo ja Taulumäelle rakennettava uusi toimitilan. Kaupunginkirkon kryptan rakentaminen on kannatettavaa ja myös pappilan ja Aseman pysäkin säilyttämistä pidetään perusteltuna.
Valtiontalon mahdollisuuksia toimintaa palvelevaksi tilaksi epäillään mm. erityisryhmille
soveltuvuuden näkökulmasta. Huhtasuon tilojen soveltuvuus kokoseurakunnalliseen
toimintaan nähdään huonoksi.
c) Hallintopalvelut
Keskusseurakuntatalon peruskorjaus nähtiin parhaana vaihtoehtona. Tässä vaihtoehdossa kaikki tilat tulisivat saamaan kokonaisuuteen, mikä tehostaa tilojen käyttöä.
Erityisesti sisäilman laatuun ja työskentelyolosuhteisiin toivottiin suunnittelussa kiinnitettävän huomiota. Pappila + vuokratila- vaihtoehdossa kysymyksiä herätti, että saadaanko sellainen vuokratila, jonka kunto on yhtä hyvä kuin Keskusseurakuntataloratkaisussa.
d) Viestintäyksikkö
Viestintäyksikön lausunnossa pidetään parhaana ratkaisuna Taulumäki-talon rakentamista. Taulumäen sijainti on nyt hieman sivussa, mutta Kankaan ja Seppälän alueen rakentuminen lähivuosina siirtävät painopistettä sinne suuntaan.
Taulumäessä saataisiin lähes kaikki toiminnot saman katon alle. Talon terveellisyys olisi
uudisrakennuksella helpompi saavuttaa kuin vanhojen tilojen remontoinnilla. Taulumäen
profiilia seurakunnan pääpaikkana saataisiin nostettua, saataisiin näkyvä paikka yhteiselle tekemiselle.
Seurakuntatalon sijainti nähdään kohtuullisen hyväksi ja asioiden hoidon kannalta on
hyvä, että toiminnot siellä saadaan saman katon alle. Samat edut olisivat Valtiontalossa.
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Kuitenkin johonkin muuhun tilaan kuin seurakuntatalolle antaisi mahdollisuuden tarkastella toimintaa ihan uudella tavalla. Valtiontalon ja seurakuntatalon tilojen terveellisyyteen nähdään sisältyvän epävarmuutta.
Viestintäyksikön mukaan tulisi harkita myös pappilan pihan rakennusoikeuden käyttämistä seurakunnan omaan käyttöön työtiloiksi. Tämä voisi olla vaihtoehto vuokratiloille.
e) Taulumäen yksikkö
Taulumäen yksikön lausunnon mukaan paras ratkaisu olisi Taulumäki-talon rakentaminen. Tämä ratkaisu tukisi pääkirkon toiminnallista kehittämistä.
Yhtäaikaisesti Taulumäki-talon kanssa tulisi kehittää pappilan aluetta hyödyntäen sekä
olemassa olevia tiloja että mahdollista uudisrakentamista. Kehittämällä pappilan aluetta
ei kryptaa välttämättä tarvittaisi kaupunginkirkkoon. Muista esitetyistä vaihtoehdoista
Taulumäen yksikkö pitää parhaimpana vaihtoehtoa ”Pappila + vuokratilat + krypta”.
f) Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranviraston työntekijöiden lausunnossa puolletaan seurakuntatalo + krypta
vaihtoehtoa ja toisaalta todetaan Taulumäki-talonkin olevan hyvä ratkaisu. Palvelujen
sijainnin samassa talossa katsotaan tukevan yhteisöllisyyttä.
g) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Johtokunnan lausunnon mukaan paras vaihtoehto toimitiloiksi on seurakuntatalon uudistaminen. Seurakuntatalon nähdään täyttävän parahiten toiminnalliset tilatarpeet ja
olevan toteutettavissa nopealla aikataululla.
Lausunnossa katsotaan eduksi, jos toimitilat voidaan sijoittaa yhteen toimipisteeseen.
Tällöin tilankäyttö voidaan suunnitella tehokkaaksi ja välttää päällekkäisyydet. Lausunnossa muistutetaan autopaikkojakin saatavan seurakuntatalon yhteyteen 25-30 (pihalle
tai pysäköintihalliin).
Seurakuntatalon eduksi katsotaan myös se, että hankeen toteutus ja laadunvalvonta
pysyy seurakunnan omassa päätösvallassa.
Johtokunnan lausunnossa arvioidaan sinänsä myönteisesti hallinnolle ja yhteisille toiminnoille kaavailtua vuokratilavaihtoehtoa tai samankaltaista omaksi ostettua tilaa. Tätä
pidetään ilmeisen edullisena ratkaisuna. Kuitenkin tähän vaihtoehtoon liittyisi pappilan
peruskorjaus laajassa muodossa ja pappilan tehokkaan peruskorjauksen keskustan
alueseurakunnan työ- ja toimintatiloiksi katsotaan johtavan osittain epäkäytännöllisiin ja
vaikeasti saavutettaviin tilaratkaisuihin.
Kaupunginkirkon kryptan rakentamisen todetaan olevan teknisesti mahdollista ja parantavan kirkon käytettävyyttä. Kryptan rakentamiskustannusten arvioidaan kuitenkin olevan 2-3 -kertaisia normaalihintaiseen rakentamisen verrattuna.
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5) Arvio kustannuksista
Alla mainituissa kustannusarvioissa on otettu huomioon lähinnä kunkin vaihtoehdon
vaatimat investointikulut (Valtiontalon osalta hankintahinta sekä vuokravaihtoehdossa
vuokra 10 vuodeksi). Valtiontalon ja seurakuntatalon osalta kustannusarviota voidaan
pitää varsin luotettavana. Ensin mainittu perustuu Valtiontalon omistajien tarjoukseen ja
jälkimmäinen PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n laatimaan arvioon. Muiden kiinteistöjen osalta kustannusarvio on suuntaa antava.
Tähän raporttiin ei sisälly yksityiskohtaisia arvioita kunkin vaihtoehdon kaikista kustannusvaikutuksista. Olennainen tekijä kokonaisuudessa ovat myös kunkin ratkaisun mahdollistamat kiinteistöjen myynnistä tulevat tuotot tai vuokratuotot, jos jokin nyt omassa
käytössä oleva tila voidaan osaksi tai kokonaan vuokrata ulkopuoliselle toimijalle. Huomion arvoisia ovat myös investointien jatkossa aiheuttamat hoitokulut sekä pääomien
arvojen kehitykseen tai korkotuottoihin liittyvät tekijät.
Yksi näkökulma kustannusten tarkasteluun on vertailu kuluista esimerkiksi 10 vuoden
tarkastelujaksolla. Tällöin voidaan ottaa arvioon mukaan omistettujen kiinteistöjen hoitokuluja ja myös se myynti- tai käyttöarvo, joka kiinteistöillä olisi tarkastelujakson jälkeen.
Etenkin vuokravaihtoehdossa nousee tarkasteluun mukaan sijoitetulle pääomalle 10
vuoden kuluessa saatava tuotto, koska investointeihin menee vähemmän. Vuokravaihtoehdossa ei toisaalta ole 10 vuoden jälkeen omistuksessa kiinteistöä, jolla olisi myyntiarvoa tai joka tuolloin mahdollistaisi vielä pitkälle tulevaisuuteen edulliset käyttökulut.
Seurakuntatalo (+krypta) -vaihtoehdossa kustannusarvio investointien osalta on 10,99
m€ (sisältää ALV 24 %). Kryptan toteuttaminen suppeammassa muodossa maksaisi arviolta 2,5 m€.
Huhtasuo + pappila (+ krypta) –ratkaisun suuntaa antava kustannusarvio investoinneista on 5,5 m€. Huhtasuon tilojen uudistamisen kustannusarvioon kohdistuu suuria rakennusteknisistä seikoista johtuvia epävarmuustekijöitä. Kryptan toteuttaminen laajemman vaihtoehdon mukaan maksaisi noin 3,5 m€.
Seurakunnan tarpeisiin peruskorjattavan/osaksi uudelleen rakennettavan Valtiontalon
koko osakekannan kauppahinta on 7,7 m€ (+- 0,2 m€). Krypta voitaisiin tässä vaihtoehdossa toteuttaa niin haluttaessa vain aivan välttämättömien tilojen osalta (WC-tilat, sosiaali- ja varastotilat) tai sitten kahviotila sisältäen, jolloin alustava kustannusarvio 2,5
m€. Tiloista mahdollisesti jokin osa voitaisiin vuokrata ulkopuoliselle toimijalle (esimerkiksi hiippakunnalle).
Taulumäki + pappila (+ krypta) –vaihtoehdon suuntaa antava kustannusarvio investoinneista on 10,5-11,5 m€ (riippuen pappilan uudistamisen laajuudesta). Krypta maksaisi
arviolta 2,5-3,5 m€ toteutuksen laajuudesta riippuen.
Muu keskusta-alueella sijaitseva tila + pappila (+krypta) -vaihtoehdossa alustava kustannusarvio investoinneista on 6,8 m€. Mikäli muu tila vuokrattaisiin, olisivat vuokrakulut
10 vuoden jaksolla arviolta 3 m€ ja pappilaan laajemman vaihtoehdon mukaan (1000
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m2) kohdistuvat investoinnit noin 2,5 m€. Krypta laajemman vaihtoehdon mukaan maksaisi 3,5 m€).
Tämän vertailun perusteella voi Valtiontalo (+krypta) –vaihtoehdon todeta oleva kokonaiskustannuksiltaan selkeästi edullisemman kuin seurakuntatalo (+krypta) - vaihtoehdon tai Taulumäki + pappila (+ krypta) -vaihtoehdon. Kryptan mukaan laskeminen ei
vaikuta näiden vaihtoehtojen järjestykseen, koska krypta on huomioitu kaikissa suppeamman vaihtoehdon mukaan. Ero seurakuntatalon investointikulujen ja Valtiontalon
hankintahinnan välillä on n. 3,3 m€ jälkimmäisen eduksi. Lisäksi Valtiontalon hankkiminen mahdollistaisi keskusseurakuntatalon myynnistä saatavat tuotot. Taulumäki + pappila -vaihtoehdon suuntaa antavaan kustannusarvioon verrattuna Valtiontalon kulut ovat
2,8 m€ pienemmät. Kummatkin ratkaisut mahdollistaisivat seurakuntatalon myynnin.
Valtiontalon hankkiminen mahdollistaisi tietenkin myös erilaiset pappilan tulevaa käyttöä
koskevat ratkaisut (myynti, osittainen myynti, ulosvuokraus, yhteistyökumppanuus tilan
käytössä tai säilyttäminen omassa käytössä).
Muu keskusta-alueen tila ostettuna + pappila –vaihtoehdon suuntaa antava kustannusarvio olisi 0,9 m€ pienempi kuin Valtiontalon. Tässä ratkaisussa olisi tiedossa lisäkuluja
myös laajemmasta kryptasta. Edes tämän muun tila vuokraamista ei voi pitää kokonaistaloudellisesti erityisen edullisena Valtiontalon kuluihin verrattuna.

6) Työryhmän esitys
Edellä mainittujen toiminnallisten ja taloudellisten näkökohtien kokonaisarvioinnin perusteella voidaan todeta Valtiontalo (+krypta) –vaihtoehdon olevan selkeästi muita vaihtoehtoja paremman. Rakennustekniset kysymykset huonoon kuntoon päässeen Valtiontalon osalta ovat suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa. Työryhmän käytössä on ollut
Wise Group Finland Oy:n tekemä kunnostustapaselvitys Valtiontalosta. Tässä selvityksessä puolestaan on tukeuduttu useisiin Valtiontalosta 2010-2014 tehtyihin tutkimuksiin.
Nyt tehdyssä selvityksessä todetaan: ”Kaiken kaikkiaan uskomme, että Valtiontalo voidaan kunnostaa ammattimaisesti siten, että tulevat käyttäjät pääsevät nauttimaan turvallisista ja nykyaikaisista tiloista sekä hyvästä sisäilmasta”. Mikäli Valtiontalon hankkimisesta seurakunnan toimitilaksi tehdään päätös, on ennen kaupan lopullista toteuttamista tietenkin varmistettava talon kuntoon ja peruskorjaamiseen liittyvät seikat tarvittavassa laajuudessa. Tarjouksen mukaan peruskorjaamisen toteuttajaksi on valittu VRP
Rakennuspalvelut Oy. Seurakunnalla on oikeus palkata valvoja valvomaan kiinteistön
saneerausta.
Toimitilatyöryhmä esittää yksimielisesti, että Keskustan alueseurakunnan ja hallinnon sekä yhteisten työmuotojen toimitilaratkaisu toteutetaan hankkimalla saadun tarjouksen perusteella seurakunnan käyttöön peruskorjatun/uudelleen rakennetun Valtiontalon koko osakekanta. Lisäksi viitataan edellä todettuun työryhmän näkemykseen siitä, että krypta ainakin suppeammassa muodossa ja
Kaupunginkirkon muu uudistaminen ovat kaikissa toimitilavaihtoehtoehdoissa
yhtä perusteltuja.

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA
Hautaus- ja puistopalvelut
Esitys 3.5.2016 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Hautamaksu 25 v. hallinta-ajalle

Hautauksen yhteydessä 25 v hallinta-aika arkkuhaudalle
- rinnakkaispaikan varaus 50 % lisämaksu
- hallinta-ajan jatko hautauksen jälkeen / vuosi
- hallinta-ajan jatko ilman hautausta / vuosi

Henkikirjoituskunta
Jyväskylä
MUUT
2016
2017
2016
404 €
485 €
578 €
202 €
242 €
289 €
16 €
19 €
8€
9€

2017
694 €
347 €

61 €
2€

73 €
3€

116 €

139 €

Tikkakosken luontohautausmaa, 25 v hallinta-aika arkkuhaudalle
- hallinta-ajan jatko / vuosi
(hinnan perusteena pinnan hoitotapa)

202 €
8€

242 €
9€

347 €

416 €

Lapsen hauta, 25 v hallinta-aika arkkuhaudalle
- hallinta-ajan jatko / vuosi

101 €
4€

121 €
5€

Uurnaholvi (kolumbaario) Vanha, Mäntykangas, 25 v hallinta-aika
- hallinta-ajan jatko hautauksen jälkeen / vuosi
- hallinta-ajan jatko ilman hautausta / vuosi
- uurnaholvin nimitaulu (sis. alv.)
Uurnaholvi (kolumbaario) Lahjaharju, 25 v hallinta-aika
- hallinta-ajan jatko hautauksen jälkeen / vuosi
- hallinta-ajan jatko ilman hautausta / vuosi
- uurnaholvin nimitaulu (sis. alv.)

210 €
8€
4€
72 €
400 €
16 €
8€
93 €

252 € ei luovuteta
10 €
5€
75 €
480 € ei luovuteta
41 €
20 €
100 €

Uurnahauta, 25 v hallinta-aika uurnahaudalle
- hallinta-ajan jatko / vuosi

Muistolehto, sirottelualue
Säynätsalon uurnahauta-alueen muistomerkit
- hautakivi (hinnat sis. alv.)
- laatta (hinnat sis. alv.)
- tyynykivi (hinnat sis. alv.)

40 €

48 €

92 €

211 €
194 €
186 €

Erillispäätökset:
Hautauksen yhteydessä tai muulloin hallinta-aikaa jatkettaessa on hautaoikeuden voimassaoloa
jatkettava 25:een vuoteen saakka arkku- ja uurnahautauksessa.
Hautaoikeusajan jatkamisesta ei peritä maksua A-haudoilta.
Vanhat sukuhaudat ovat myös ulkokuntalaisille käytettävissä KL:n mukaisesti. Vanhaan sukuhautaan
haudattaessa rinnastetaan maksu oman kunnan asukkaaseen.
Jyväskylässä henkikirjoilla oleville rintamatunnuksen omaaville
sotaveteraaneille ja heidän aviopuolisoilleen luovutetaan hautapaikka veloituksetta.
Ulkokuntalaisille voidaan luovuttaa uusia arkku- ja uurnahautoja Mäntykankaan ja Tikkakosken
hautausmailta ja uurnahautoja myös Lahjaharjun hautausmaalta, ei kuitenkaan kolumbaariohautoja.
Muistolehto- ja sirottelualueille voidaan haudata myös muualla kuin Jyväskylässä henkikirjoilla
olleita vainajia. Korpilahden hautausmaalle haudataan ensisijaisesti liittymäsopimuksen mukaisesti
Korpilahdella asuvia ja heidän sukulaisiaan (HOS §11)

110 €

